




... ترضح بئاصم  حیادم و  رد  یثارم  دئاصق و  يوتحم  ییحی : ناوید 

: هدنسیون

یناهفصا سردم  ییحی 

: یپاچ رشان 

هیمالسا

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

... ترضح بئاصم  حیادم و  رد  یثارم  دئاصق و  يوتحم  ییحی : 13ناوید 

باتک 13تاصخشم 

13همدقم

حدم 15رد 

مالسلا مهیلع  همئا  ربمغیپ و  تعن  راگدرورپ و  دیحوت  15رد 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  حدم  19رد 

مالسلا هیلع  یلع  يانث  مخریدغ و  هعقاو  21رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  23رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  حدم  دیحوت و  25رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  26رد 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  حدم  28رد 

یلاعت يراب  هاگردب  عرضت  29رد 

مالسلا مهیلع  همئا  حدم  30رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  31رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  حدم  34رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  36رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  حدم  38رد 

مالسلا هیلع  یلع  حدم  مخریدغ و  هعقاو  40رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  دالیم  42رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  43رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  45رد 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  حدم  47رد 
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وا تبیصم  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  حدم  49رد 

سدقا ضراب  ترفاسم  51هرابرد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  53رد 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  حدم  55رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  57رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  59رد 

مالسلا هیلع  یقنلا  یلع  ترضح  حدم  60رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  حدم  62رد 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  حدم  64رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  65رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  67رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  68رد 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تبیصم  حدم و  70رد 

مالسلا هیلع  یلع  ءانث  مخریدغ و  هعقاو  71رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دالیم  73رد 

مالسلا هیلع  یلع  يانث  مخریدغ و  هعقاو  75رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  76رد 

مالسلا هیلع  یلع  يانث  مخریدغ و  هعقاو  78رد 

مخریدغ هعقاو  نایب  82رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  حدم  83رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  جارعم  86رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  حدم و  88رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  91رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  91رد 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  دالیم  94رد 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  حدم  95رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  98رد 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  حدم  98رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  100رد 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  حدم  101رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  104رد 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تداهش  106رد 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  تبیصم  حدم و  108رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  110رد 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  حدم  111رد 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  حدم  113رد 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  حدم  115رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  116رد 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  حدم  118رد 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تبیصم  حدم و  120رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  حدم  122رد 

مالسلا هیلع  یلع  ءانث  مخ و  ریدغ  123نایبرد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  125رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  126رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  دالیم  128رد 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  حدم  131رد 

مالسلا هیلع  ارهز  ترضح  تبیصم  حدم و  133رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  134رد 
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  137رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  138رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  140رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  نامز و  مدرم  تمذم  143رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  145رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  148رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  دالیم  150رد 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  حدم  151رد 

مالسلا هیلع  یقت  دمحم  ماما  153حدمرد 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  حدم  154رد 

ءاسک ثیدح  نایب  156رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  158رد 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  تبیصم  حدم و  160رد 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  حدم  162رد 

مالسلا امهیلع  دالوا  یلع و  ترضح  حدم  164رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  166رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  168رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  حدم  170رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  171رد 

مالسلا هیلع  یلع  ءانث  مخریدغ و  هعقاو  173رد 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  حدم  175رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  دالیم  177رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  178رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  حدم و  180رد 
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مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تبیصم  حدم و  182رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  183رد 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  حدم  184رد 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  حدم  186رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  قاور  فیصوت  188رد 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  189رد 

مالسلا هیلع  یلع  ءانث  مخریدغ و  هعقاو  190رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  192رد 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  حدم  194رد 

195یثارم

هفوکب تیب  لها  دورو  نایب  195رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  196رد 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  تبیصم  196رد 

اروشاع بش  تبیصم  197رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  198رد 

مالسلا هیلع  ملسم  ترضح  تبیصم  200رد 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تبیصم  202رد 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تداهش  203رد 

ینارصن رید  هعقاو  نایب  205رد 

البرک نیمزب  ینجرفعز  206ندمآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  207رد 

دیزی سلجمب  هللا  لآ  210دورو 

ماش دجسم  رد  داجس  ترضح  211هبطخ 

مالسلااهیلع يرغص  همطافب  غرم  213ندادربخ 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  214رد 

مالسلا هیلع  مساق  ترضح  تداهش  215رد 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  تبیصم  217رد 

البرکب تیب  لها  دورو  217رد 

مالسلا هیلع  ملسم  نالفط  تبیصم  218رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  221رد 

مالسلا هیلع  یحایر  رح  تداهش  222رد 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  تبیصم  224رد 

یلباک شیورد  هعقاو  نایب  226رد 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  تبیصم  228رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  229رد 

بهار رید  هعقاو  نایب  235رد 

دنب 237حیجرت 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تبیصم  241رد 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تبیصم  243رد 

مالسلا هیلع  یلع  هرابرد  تما  244یئافویب 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تداهش  246رد 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  تداهش  247رد 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  تداهش  249رد 

قارعب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  251نتفر 

البرکب تیب  لها  253دورو 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  هیثرم  254رد 

مالسلا هیلع  مساق  ترضح  تداهش  256رد 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تداهش  258رد 
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مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تداهش  260رد 

هایس مالغ  تداهش  262رد 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  تداهش  264رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  عادو  265رد 

نادیمب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  267نتفر 

یلباک ریقف  هعقاو  نایب  268رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  يروآ  270نزح 

ینارصن ناوج  ناتساد  نایب  271رد 

هاگلتقب مالسلا  اهیلع  بنیز  ندش  273دراو 

یلوخ هناخب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندش  275دراو 

هفوکب ءارسا  ندش  277دراو 

هللادیبع سلجمب  تیب  لها  ندش  278دراو 

بهار رید  هعقاو  نایب  279رد 

ماشب تیب  لها  دورو  نایب  283رد 

دیزی سلجمب  تیب  لها  ندش  284دراو 

ماش هبارخ  تبیصم  نایب  285رد 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  ندناوخ  هبطخ  287رد 

نیعبرا زور  هعقاو  نایب  289رد 

هنیدمب تیب  لها  ندش  290دراو 

مالسلا هیلع  ملسم  نالفط  تبیصم  291رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  زا  راتخم  293ماقتنا 

یسابع لکوتم  هعقاو  295رد 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  تداهش  297رد 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تداهش  298رد 
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مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  تداهش  300رد 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تداهش  301رد 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  تداهش  303رد 

مالسلا هیلع  یقت  دمحم  ماما  تداهش  305رد 

مالسلا هیلع  یقنلا  یلع  ماما  تداهش  306رد 

مالسلا هیلع  یقنلا  یلع  ماما  تداهش  308رد 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  309رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  311رد 

314تایونثم

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  جارعم  314حرش 

نینبلا ما  اب  یلع  ترضح  317جاودزا 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تداهش  318رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رسب  319باطخ 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  تداهش  320رد 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  تداهش  323رد 

همظعم هبعک  فصو  رد  327يراعشا 

328تایعابر

زکرم 332هرابرد 
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... ترضح بئاصم  حیادم و  رد  یثارم  دئاصق و  يوتحم  ییحی : ناوید 

باتک تاصخشم 

.1308-1211 یناهفصا ، ییحی  هسانشرس : 
ناوید يدادرارق :  ناونع 

. یناهفصاسردم ییحی  رثا  ترضح / ... بئاصم  حیادم و  رد  یثارم  دئاصق و  يوتحم  ییحی : ناوید  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1356 هیمالسا ، یشورفباتک  نارهت : رشن :  تاصخشم 

583 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. مود پاچ  تشاددای : 
نرق 14 یسراف --  رعش  عوضوم : 
نرق 14 یبهذم --  رعش  عوضوم : 

PIR7916/د9 1356 هرگنک :  يدنب  هدر 
1/62 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 

59975 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

ییحی ناوید 
یثارم دئاصق و  يوتحم 

نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  راهطا  همئا  تبترم و  یمتخ  ترضح  بئاصم  حیادم و  رد 
یناهفصا سردم  ییحی  ازریم  موحرم  ینادمص  میکح  ینابر و  ملاع  عبط  رثا 

هارث باط 
مود  پاچ 

تسا  رشانب  صوصخم  ظوفحم و  عبط  قح 
رشان 

هّیمالسا یشورفباتک 
نفلت 521966 - یقرش يرهمج  رذوب  نابایخ  - نارهت

هیمالسا پاچ 
يرمق يرجه  بجر 1397  - یهاشنهاش هامریت 2536 

هناش یلاعت  همسب 
زا ناـبز  هک  دوب  یناهفـصا  سردـم  ییحی  ازریم  یناـبر  ملاـع  كرتس  دنمـشناد  گرزب و  فوسلیف  ریخا  نرق  رد  بدا  ملع و  غباون  زا  یکی 

. تسا زجاع  وا  لئاضف  حرش  ریرحت  زا  ملق  ریرقت و 
رد اصوصخم  نارود و  هناگی  یضایر  یئاشم و  یقارشا و  زا  تمکح  عاونا  رد  داتـسا و  لوصا  هقف و  هّیبدا و  مولع  هّیلک  رد  سردم  موحرم 
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دومرفیم نایب  راعشا  نمض  رد  هراعتسا  هیانک و  روطب  یهاگهاگ  ار  دوخ  یموجن  تاعالطا  دوب و  صصختم  رحبتم و  تاّیکلف  هبیرغ و  مولع 
: هدورس نینچ  رغصا  یلع  ترضح  تداهش  رکذ  رد  دوخ  ياه  همان  تبیصم  زا  یکی  رد  هچنانچ 

دیشک تخس  هرذ و  درک  نامکب  ینید  تسس 
دیرد هماج  تفص  ( 2  ) هفرط ندبب  حباذ  ( 1  ) دعس

دیشروخ جات  ( 3  ) ناویک رس  جاراتب  دش 
(5  ) دیهان تنحم  مغ و  زا  بیضخ  درک  نوخب  ( 4  ) فک

دش هلزلز  نیرب  كالفا  رد  قافآ  رد  هن 
دش هلمرح  متس  ریت  هاتوک ز  هصق 

__________

. دشابیم رمق  لزانم  زا  یکی  يدج و  جرب  رد  تسیا  هراتس  مان  حباذ  دعس  - 1
دسا  رد  يرگید  ناطرس و  رد  یکی  تسا  هراتس  ود  رمق و  لزنم  نیمهن  هفرط  - 2

. تسا لحز  هراتس  ناویک  - 3
نامـسآب موجن  لـها  نیمدـقتم  هک  تسا  یکلف  روص  زا  یکی  یـسرکلا و  تاذ  تروص  رد  تسیا  هراتـس  هک  بیـضخلا  فک  زا  هیاـنک  - 4

ار دوخ  تسد  هتفرگ و  رارق  هلپ  هس  ربنم  يور  نز  نآ  هتـشک  یـسانشان  صخـش  ار  وا  دنزرف  هک  تسا  ینز  تروص  نآ  دـنا و  هدرک  لیخت 
. تسا نز  نآ  تسد  فک  رب  بیضخلا  فک  هراتس  دنکیم  یهاوخداد  هدرک  زارد  الاب  ملاع  يوسب  هتشغآ  دنزرف  نوخب  هک 

. تسا هرهز  هراتس  دیهان  - 5
ددـصرد هاگچیه  دوب  لامک  لضف و  عماج  رهد و  همالع  هکنیا  دوجو  اـب  دوب و  هدیدنـسپ  تافـص  هدـیمح و  قـالخا  ياراد  ییحی  موحرم 

دوخ مه  رتشیب  هدیقع  صولخ  اب  دربیم و  رـسب  تضایر  تدابعب و  اوزنا  هشوگ  رد  عرو  دهز و  لامک  اب  هشیمه  دوبن و  يرادناکد  ترهش و 
هدعقیذ متفه  رد  دومنیم و  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تبیـصم  حدم و  رد  راعـشا  ندورـس  فرـصم  ار 

. دنام راگدایب  وا  زا  رهگ  جنگ  نیا  تفاتش و  یقاب  ملاعب  یناف  يارس  زا  یگلاس  جنپ  دون و  نسب  يرمق  يرجه  مارحلا 1349 
ياقآ هک  لاحلا  دوب  ناشیا  رابررد  راعـشا  عبط  هدـنراگن  يوزرآ  لاـمآ و  نونک  اـت  هتـسویپ  يدزیا  تمحرب  گرزب  داتـسا  نیا  هکیناـمز  زا 
نانتما لامک  اب  زین  هدنب  راذگاو  بناجنیاب  ار  سردم  موحرم  راعـشا  بیترت  دـنا  هدـمآرب  نآ  عبط  ددـصرد  یعیفـش  مساقلاوبا  ازریم  یجاح 
مهیلع نیرهاط  همئا  هناتسآ  لوبقم  نیرتمک  لباقان  تمدخ  تسادیما  مدومن  بترم  ار  راوگرزب  داتسا  راعـشا  هفیظو  ءادا  بسحرب  هتفریذپ و 

. ددرگ عقاو  مالسلا 
یقفشم یلع 

عبط رد  هدومن و  لماک  تیدج  باتک  بیترت  رد  قحلا  هک  هارث  باط  یقفشم  یلع  ازریم  اقآ  ياقآ  دیعـس  دیقف  دنمـشناد  زا  رکـشت  نانتما و 
. میناهاوخ ار  ناشیا  حوتف  رپ  حور  يداش  لاعتم  دنوادخ  زا  میراد و  ار  رکشت  نانتما و  تیاهن  دندومن  ار  تدعاسم  لامک  نآ  لوا 

یچباتک لیعمسا  دمحم  دیس  جاح 
هیمالسا یشورفباتک  ریدم 

هحفص 3} }
. میناسریم ناگدنناوخ  رظنب  ار  ناشیا  يرثن  ملق  هنومن  ضحم  دنا  هتشون  توف  زا  لبق  لاسجنپ  تسیب و  ییحی  موحرم  ار  لاح  حرش  نیا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
نیا ییحی  رثاغ  رصاق  هدنب  رخافملا . بقانملا و  يوذ  هدلو  هیـصو و  یلع  رهاّطلا و  هلوسر  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  رهاقلا و  بلاغلا  هللادمحلا 
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زا مرعاش  ّالم  شیپ  الم و  رعاش  دزن  العف  رئاح و  فک  طساب  مدان و  نس  عراـق  دوخ  سفن  ناـفرع  رد  هک  رقاـب  دـمحم  نبا  لیعمـسا  دـمحم 
. رخآ سوسفا  رهاز  سمش  رهاب و  ردب  راونا  سبتقم  رواجم  رئاح  نیمز  يرغ و  ضرا  رد  ملح  ات  یبص 

رتفد زا  وحم  ممان  نوچ  دالوا  یلباقان  ای  تلفغ  ای  تنحمب  ءالتبا  تهجب  داجما  ءابآ  ار  مدـالیم  خـیرات  مداـبآ  بارخ  رید  نیا  رد  دروآ  مدآ 
نیا رد  تسا  دانـسالاب  دانـسالا  ۀلوصوم  دادعت  ءاملع  رباکا  دادع  رد  ار  مدادـجا  دـلاو  ياوس  داتفه  بیرق  مرمع  لحارم  نئارقب  یلو  داجیا 

نم ینوجرخا  مث  منابل  یعیـض  ناهر و  یـسرف  تلاهج  اب  نونک  ات  یلو  اینامث  تغلب  ام  عبـس  نبا  تنک  دندرپس و  مراگزومآب  سدـقا  ضرا 
یناث یب  ققحم  رـضحم  هک  اهلاس  زا  دعب  ثاغتـسملا  هللاو  ثالث  تاملظ  یف  دابآدیب  هسردم  ناهفـصا  تایلبلاب  تیلتبا  تاملظلا و  یلا  رونلا 

رثآملا بحاص  مالـسالا  ۀـجح  مشاه و  دّـمحم  ازریم  اقآ  مسارملا  ییحم  دـمحا و  خیـش  اقآ  دمرـس  تمحر  راحب  قیرغ  یناـشاک و  همـالع 
ار تقیقح  رهوگ  دوخ  یلباقان  زا  متفر  دـندوب  موجر  ار  لهج  نیطایـش  مولع  هضافا  ماقم  رد  یک  ره  هک  مهریغ  رقاب و  دـمحم  دیـس  جاحلا 
هک تدم  نیا  رد  مدرک و  سیبلت  ای  تقیقح  يور  زا  منادیمن  سیردت  نیـسح  ازریم  هسردم  رد  اهلاس  متفای  هتفگان  ار  لصا  هتکن  هتفـسان و 

بیترت لوغـشم  یناوتان  یناوتاب و  مه  ـالاح  مدـیدن  هللا  هجول  اـصلاخ  یلمع  دوخ  زا  هللاابدهـشا  مدیـشک  تمحز  یمـسر  مولع  لیـصحت  رد 
مظعا لوئسم و  مرکا  ار  ادخ  ياضر  لومعم 

هحفص 4} }
رد رایسب  یثارم  دئاصق و  مرادن  راهطا  لآ  راربا و  دیـس  ترـضحب  تالـسوت  زج  تاجن  قیرط  هخـسار  هدیقع  بسحرب  نوچ  مناد و  لومأم 

. هدروآ مظن  هتشر 
تسود ترضح  مان  شقن  مدز  دیما  نیاب 

دنهدن لمع  نیا  زج  متسدب  رشح  زور  هک 
یقفشم یلع 

راهچ تسیب و  دصیس و  رازهکی و  هامید  لوا  قباطم  جنپ  تصش و  دصیس و  رازهکی و  هنس  مارحلا  مرحم  رهش  رد 16  باتک  نیا  لوا  پاچ 
. دیسر پاچب  نارهت  رد  دش و  نتشونب  عورش  ناهفصا  رد  یسمش 

هحفص 5} }
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

حدم رد 

مالسلا مهیلع  همئا  ربمغیپ و  تعن  راگدرورپ و  دیحوت  رد 

مرکلا عبنم  ای  اطعلا  ندعم  ای  *** مقنلا عفاد  ای  مّعنلا  غباس  ای 
مدع رب  قوبسم  دوجو  تزگره  هن  *** مدق رب  هاگآ  ثودح  تزگره  هن 

اعدلا عماس  ای  البلا  عفاد  ای  *** مصتعم وت  لیذ  تسام  مهو  هچنآ  زا 
نورد دوب  تصخش  ام  ناج  مسج و  رد  *** نورب دوب  تتاذ  ام  مهو  كرد  زا 
نوچ ارچ و  ره  زا  تسا  سدقم  تلعف  *** نوملاظ لوق  زا  تسا  هزنم  تتاذ 

اقب هیاریپ  دوجو  هیام  رب  *** نون فاک و  فرح  زا  راکشآ  هدرک  يا 
قیتع یکی  ياس  رهقب  یکی  يزوس  *** قیرحلا كران  نم  میلالا  کسأب  نم 

قیحر زا  هشیش  نوچ  نت  یجراخ ز  مه  *** قیقع رد  گنر  نوچ  ناجب  یلخاد  مه 
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انشآ وت  ام  اب  قیرط  دصب  یتسه  *** قیرط دصب  وت  زا  رگا  ما  هناگیب 
نید زور  ناّید  تانیاک  نمحر  *** نیملاع قاّزر  تانکمم  قالخ 

نیتملا ةوقلا  وذ  میظعلا  ۀمحرلا  وذ  *** نیعتسن كایا  دبعن و  كایا 
اجتلا وت  يوس  ماصتعا  وت  دزن  *** نیقتم دنرآ  نانمؤم  دنراد 

یمدمه جنر  اب  يرسمه  هّصغ  اب  *** یمک یشیب و  رد  ارت  دساح  مه 
یمرکم جات  یمدقم  تخت  *** یمّرخ شیع و  زا  ارت  دباع  مه 

ایبنا متاخ  نآ  دوجو  همتاخ  نآ  *** یمتاخ تخت  رب  ءاقترا  وت  زا  تسج 
هحفص 6} }

رون رپ ز  دیدرگ  رهد  يارس  تملظ  *** روهظ رد  وچ  دمآ  وا  رون  هک  یهاش 
روشن هصرع  رد  وا  زج  یعفاش  هن  *** روط لخن  دننام  دش  راخ  شین  ره 

افطصا تخت  رب  نیکم  وا  زج  سک  هن  *** روص خفن  هاگرد  وا  زج  يرواد  هن 
عوضخ ایلوا  زا  ابهوا  فطل  یب  *** عوشخ ایبنا  زا  رده  وا  نوع  یب 

عوطس وا  رون  دش  شرع  يوسب  بشکی  *** عوکر یپ  شدزن  مخ  رهپس  تشپ 
افق زا  يو  يوس  دنام  موجن  مشچ  *** عوجر نیمز  يوس  جورع  زا  درک  نوچ 

يرونم جات  یتیزم  تخت  *** يرورپ هّرذ  زا  باتفآ  رب  هداد 
يربمیپ متخ  شیمان  مان  رب  *** يرورس روشنم  شیماس  مسا  رب 

ءاقترا شرع  رب  كاخ  ضیضح  زا  تسج  *** يرکاچ مسر  زا  یگدنب  هار  زا 
ار هوامس  ّدس  يرسک و  قاط  مه  *** ار هواک  رصن  نوچ  شترصن  تسکشب 
ار هرواس  يایرد  تخوس  رهق  ران  زا  *** ار هوای  لاوقا  ثیدح  زا  لطبم  دش 

ار یفن  دعب  زا  دومن  ناکم  ّالاک  *** ار هوالع  یهار  دومن  بلط  ناکما  ز 
لظ تشاد  شرع  هن  رون  تشاد  رهم  هن  *** لگ بآ و  رد  مدآ  ربمیپ و  وا  دوب 

لضُم يداه و  رب  دارم  شا  هلبق  مه  *** لُحم مرُحم و  رب  فاطم  شا  هبعک  مه 
ایلوا دوجسم  تانکمم  دوبعم  *** لد ناجب و  شدرک  یگدنب  هک  یسب  نیا 

یلو ره  دوصقم  یبن  ره  دوجسم  *** یلع نید  ناطلس  ایفصا  رالاس 
یلی هصرع  رد  رهپس  شرسمه  هن  *** یلج زا  هگآ  مه  یفخ  زا  فقاو  مه 

ادخ ود  تسا  رفک  ام  شیکب  نکیل  *** یلوخاز ود  دنیب  نیب  ود  شدمحا  اب 
هحفص 7} }

راقف وا  میب  زا  ار  مصخ  تسکشب  *** راقفلاوذ نوچ  فک  رب  مزر  زور  تفرگب 
راگدیرفآ رم  شیوخب  نیرفآ  درک  *** رادتقا ورف  ناز  هوکش  تمشح و  ناز 

ابحرم زاوآ  شبحرم  لتق  زک  *** راگدرک دماک ز  نأش  لالج و  سب  نیا 
دوجس هبعک  نآ  تانیاک  رتهب ز  *** دوجولا بجاو  نوچ  تانکمم  رترب ز 

دوقولا يذران  مه  میعّنلا  ّتنج  مه  *** دوهش هصرع  رد  بیغ  ّرس  ياراد 
انم مزمز و  زا  وا  زج  يدصقم  هن  *** دوجو هبعک  رد  وا  زج  هلبق  هن 
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لیلد شمد  یفاش  یغز  ناش  دشر  رب  *** لیفک شفک  یفاک  ار  قلخ  قازرا 
لیبّسلا یلا  دهم  لالضلا  نم  جنم  *** لیئربج مودعم  دوب  دوب و  دوجوم 

ایربک رون  نوچ  یفطصم  تاذ  نوچ  *** لیدب یب  ههبش و  یب  لدب  یب  لثم و  یب 
شرسفا قرف  رب  يرورس  جات  زا  *** شرواد هدیشخب  يرواد  قلخ  رب 

شرسمه اتمه و  دوبن  ناهج  رد  سک  *** شرونا يور  زا  هام  رهم و  رون  دش 
ادفلا اهل  یحور  اقولا  اهل  یمسج  *** شرهطا يارهز  یفطصم  تخد  زج 

دوب هّملم  هاگ  هبیان  ماگنه  *** دوب هّمج  قلخ  رب  ثاغتسم  اجنم و 
دوب هّمئالا  ما  هنامز و  باب  *** دوب هّمغ  فشک  وز  مومغ  هگ  ردنا 

ایح عبنم  نآ  بدا  ندعم  نآ  *** دوب هّما  باب  مه  تانکمم  مام  مه 
لوسر  لد  رون  ایربک  سومان  *** لوتب هقیدص و  لالج  هقودصم 

لوقعلا تماه  دق  اهتاذ  كرد  یف  *** لوبق مه  ّدر و  مه  تسد  زا  ار  لامعا 
اضق شعبات  مه  ردق  شعئاط  مه  *** لوصا ذخأم  مه  عورف  كردم  مه 

هحفص 8} }
بابحکی تسا  شرع  شتفع  رحب  رد  *** بابق کی  تسا  خرچ  شرف  همیخ  رب 

باجح نامسآرب  دوش  شتمصع  رگ  *** باتفآ شرون  زا  تسین  شیب  هعمل  کی 
امس هر  دنیب  ناشیاعد  کی  یک  *** باجتسم تساهناز  اعد  ره  هک  یموق 

بسحلا لصالا و  یف  سان  ءاسنلا  ریخ  *** بقل اسنلا  ریخ  تشاد  لاجرلا و  رخف 
بستنم ریخ  ره  وا  يوسب  هتشگ  *** باو ّماو  نبا  زا  تانیاک  رترب ز 

المرب ناهنپ و  يدمرس  رون  نوچ  *** بجتحم ادیپ و  يدمحا  ّرف  نوچ 
نیمز رد  هراس  مه  امس  رد  هرهز  مه  *** نیبج رب  دنراد  شزینک  غاد 

نینب مکش  رد  مه  تانب  محر  رد  مه  *** نیع روح  دلخ  رد  تانئاق  رهد  رد 
یبتجم ناطلس  نیقفاخ  ناقاخ  *** نیکم زع  تخت  رب  وا  لیلس  دمآ 

رینتسم تسا  هام  ءیضتسم  تسا  سمش  *** رینم خر  زا  شک  نسح  یحّضلا  سمش 
ریبک کسنم  مه  میظع  کلسم  مه  *** ریبخ قح  زار  رب  میلع  ناج  ّرس  رب 

اوس ام  ثوغ  مه  قلخ  ام  رخذ  مه  *** ریهظ ار  مالسا  هانپ  ار  قافآ 
کمس نکاس  ات  امس  دعاص  زا  *** کله هضغب  نم  اجن  هّبح  نم 

کعم ةرضّنلا  کیلع  ۀمقّنلا  *** کلم نآب  دیوگ  رهپس  نیاب  دناوخ 
الصوا ناوخ  رب  دننز  ار  قافآ  *** کلم بش  زور و  ره  خرچ  ماش  حبص و  ره 

يدّمحم عرش  اپب  وا  فطل  زا  *** يدمحا نوناق  اجب  وا  یعس  زا 
يدتهم دنتشگ  لسر  وا  رون  زا  *** يدمرس ضیف  اب  تسا  قفّلم  شتضیف 

اهتنا شرون  رب  ادتبا  شتاذ  رب  *** يدب یکین و  زا  ار  قلخ  لاوحا 
هحفص 9} }

ماوق وسراچ  زا  ار  حور  هس  دمآ  *** ماما نیمود  مه  نیلوا  لقع  مه 
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مامز جک  نودرگ  تشه  تفه و  هار  زا  *** ماظن ۀهج  شش  رب  ریما  سح  جنپ  رب 
افج نینچ  دص  زا  كاب  هچ  وا  رهم  اب  *** ماهس ام  ناج  رب  دنز  رگا  راب  هد 

دارا ام  لاعف  ادخ  روشک  رد  *** دارم هلبق  مه  دیما  هبعک  مه 
داعم عفاش  مه  دیعم  ءدبم  مه  *** دابعلا ءاجلم  مه  مانالا  عجرم  مه 

ایفصا لیخ  رس  شردارب  دمآ  *** دایقنا درک  نوچ  ار  يادخ  مکح 
نیع رون  هدنخرف  ار  همئالا  ّما  *** نیسح یبن  طبس  یلع  ةوابون 

نیزو بیز  هدیدرگ  وا  زا  ار  مالسا  *** نیقفاخ دوبعم  تانکمم  دوجسم 
البرک بازحا و  تسا  یکی  شرب  ردنا  *** نینح سراف  مه  دحا  حتاف  مه 

فاصم فص  رد  دوخ  خر  تفات  هک  یئوگ  *** فالغ زا  غیت  نوچ  دیشک  ناس  دیشروخ 
فاطم نایسدق  رب  وا  يالبرک  دش  *** فالتخا گنر  شوخ  دود  نید ز  رهچ  زا 

اسراپ دادقم  یسراپ  ناملس  *** فارتعا دنراد  وا  يرکاچ  رب 
وا يوسب  مد  ره  ارم  دشکیم  لد  *** وا يور  ضیف  زا  مدش  نوچ  مورحم 

وا يوب  ربق  رد  مونشب  تیل  ای  *** وا يوزرآ  اب  لد  يادف  ناج  دص 
ایمیک ریثأت  دوب  ار  كاخ  ناک  *** وا يوک  كاخ  زا  منت  الط  درگ 

شتما روج  زا  نیک  دیهش  دش  ات  *** شتبرت دیدرگ  ناج  يافشلا  راد 
شتمرح کته  دش  مرح  يوهآ  نوچ  *** شتیعر زا  هاش  تسخ  هک  اترسحاو 
اطخ نیا  زا  دادیب  هنگ  نیا  زا  دایرف  *** شتحارج نوخ  دش  هفان  فان  رد 

هحفص 10} }
وا كامس  نابات  لیهس  زا  رتنشور  *** وا كاخ  شرع  زا  دوب  هک  البرک  رد 

وا كاله  دصق  نود  مصخ  درک  نوچ  *** وا كاچ  مسج  دش  نیک  ریت  جامآ 
ادتها دنتسج  تانکمم  حابشا  *** وا كاپ  لسن  زا  ماما  هن  رون  رب 

نیدجاس رخذ  مه  نیعک  ار  رخف  مه  *** نیدهاجملا نیز  تاده  هلسلسرس 
نید جاور  وا  زا  رفک  داسک  وا  زا  *** نیدباع رالاس  نادجاس  يالوم 
الب طبهم  مه  برک  ندعم  مه  *** نیتملا هللا  لبح  میمعلا  هللا  فطل 

تسا رخاوا  رخذ  تسا  لئاوا  رخف  *** تسا رهاز  مجن  وک  مولعلا  رقاب  سپ 
تسا رهاق  ریس  مه  تسا  بلاغ  هاش  مه  *** تسا رخاذ  رحب  مه  تسا  رخاف  رد  مه 

ادج ادخ  زا  دوخ  هظحل  تسین  لب  *** تسا رمآ  یهان و  ادخ  روشک  رد 
امدقا هبتر  رد  تانئاک  شتاذ ز  *** اماوت تسوا  اب  قدص  هکنآ  قداص  سپ 

امظعا تسا  ینکر  وا  شرف  شرع  رب  *** امسجم حور  اروّصم  لقع 
اول وا  هاگرخ  دز  شرع  رترب ز  *** امظعم شرع  شهگرد  یتشخ ز 

وا روط  قوش  رب  دیرب  اوس  ام  زا  *** وا رون  وچ  یسوم  دید  هکنآ  یسوم  سپ 
وا رورس  هیام  تشگ  عست  تایاز  *** وا روهظ  دش  نوچ  دیدپ  رجش  ردنا 

اهدژا شدیدرگ  اصع  وا  مکح  زا  *** وا روضح  زا  دش  شتلاسر  ضیف 
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ساسا کلم  هاش  عیطم  کلف  ریم  *** سان ماما  متشه  نید  بطق  دعب  ناز 
ساوح كرد و  زا  تسا  رصاق  هک  ورنآ  ز  *** سابل شتماق  رب  بوجو  دش  ناکما و  ز 

اضر اضق  رب  مه  ریما  ردق  رب  مه  *** سابتقا شرون  زا  دوب  ار  دیشروخ 
هحفص 11} }

دابع ندرگ  رب  شتعاطا  قوط  *** داوج هشنهاش  مانا  يداه  سپ 
داضم ود  عمج  رب  عیطم  شتردق  دش  *** دابعلا قلاخ  مه  تاّبنلا  دجوم  مه 

ایربک هدومنب  لولح  وا  رد  متفگ  *** داحتا نوناق  رگا  دوبن  لطاب 
تانیاک هلمج  رب  ماما  وا  زا  دعب  دش  *** تانکمم يالوم  یقن  یقتلا  فهک 
تالکشم لالح  تالضعم  فاشک  *** تافص رد  تاذ و  رد  ادخ  رهظم  دش 
اقب هصرع  رد  شا  هدایپ  نالیپ  *** تام دندش  خر  رب  رهد  ناهش  ار  وا 

يرکسع نأش  رد  شتباین  دمآ  *** يریسا تشگ  نوچ  شتلود  مایا 
يرمشک رالاس  یخلخ  يالوم  *** يرورس روشنم  تسوا  مان  هک  یهاش 

اضم نم  يالوم  فلس  نم  ياجنم  *** يرواد رتمک ز  یگدنب  نوزفا ز 
رصع نیت و  رجف و  زا  تسادخ  دصقم  وگ  *** رصع ماما  يدهم  ادخ  ۀجح  سپ 
رصق تسوا  صخش  رب  يدمحا  لالجا  *** رصح تسوا  تاذ  رب  يرواد  تایآ 

ادب اذا  ردب  راهظ  اذا  سمش  *** رصن تسا  تیار  مه  شترصن  شیج  اب 
وا فیطل  مسج  دوشیمن  كردم  *** وا فینم  صخش  ایربک  تاذ  نوچ 

وا فیضم  یتیگ  وا  فیض  قافآ  *** وا فیغر  کیروخ  لذب  دوج و  ناوخ  رب 
ادتبم تسا  شیپ  ربخ  زا  دنچ  ره  *** وا فیرش  تاذ  دش  همئالا  متخ 

شتعاطا قوط  دنکفا  ندرگ  رب  *** شتعاطب دراد  راختفا  هک  ییحی 
شتعافش ضیف  ادنیب  رشح  رد  *** شتعارض رب  وا  دشخب  هک  وجرا 

ازج فص  ردنا  وفع  دیما  دراد  *** شتعانش دص  اب  دنسپان  لامعا  ز 
هحفص 12} }

مالسلا هیلع  نسح  ماما  حدم  رد 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  نملا  وذ  هللا  یلو  حدم 
دش راونالا  علطم  کنیا  رازلگ  هحفص  *** دش رازلگ  هحفص  کنیا  راونالا  علطم 

دش رادلد  هولج  رهاظ  راوید  ورد  زا  *** دش راویدورد  زا  رهاظ  رادلد  هولج 
انل ًاساک  ردلا  یقاسلا  اهیا  ایالا  مق 

وین رالاس  هدمآ  دواد  وچ  دهده  نآر  دناو  *** ویرغ نانابهر  نآ ز  رد  سدقملا و  تیب  غاب 
وید فلز  متاخ  لعل  فصآ  هنوگ  نامیلس  خر  *** ویدخ ناج  يابص  رد  يا  نم  سیقلب  ابحرم 

انمیرها ارچ  بلاغ  هدرک  نامیلس  رب 
لامج يرّالخ  راسخر  یخلخ  دق  يرمشک  *** لامک یناه  افص  خر  ینامی  بل  یشخدب  يا 
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لامه ار  نیچ  هناختب  نیرق  ار  بشخن  هام  *** لاخ گنر  زا  طخ و  تماش  زا  يور و  تمور  ره ز 
انمرا روش  زاوها و  تفآ  ير  هنتف 

قذ بحلا  بارش  نم  یبیبح  ای  هللا  کناص  *** قلس عوبطم  قالخا و  نسحتسم  تخر  يا 
قفا زا  دیشروخ  هک  نک  یم  مرغاس  رد  نآ  زا  شیپ  *** رقتت یم  باتفآ  مخ  قرشم  زا  دیشکرب 

انمکم زا  دشک  رس  يدزد  هدولآ  نوخ  وچمه 
لیا لیا  ناربب  هدروآ  روگب  ریجخن و  هدرک  *** لیحم هابور  وچ  مدره  اضق  داّیص  ماد 

لیپ ياپ  ردنا  زیر  منزوگ  نوخ  زا  زیخ و  *** لیلذ مدرک  لجا  گرگ  زا  وچ  مریش  همه  رگ 
انکفا مغیض  زادنا و  گنلپ  تیوهآ  ود  يا 

هحفص 13} }
لگچ روش  نتخ  عمش  نیچ  هاش  ّتبت  هام  *** لجخ وت  زا  یهس  ورس  يا  نم  ورس  یهس  يا 

لضم ار  یضعب  یضعب و  يداه  تیوس  يور و  *** لد رهشکی  هنتف  ناج و  کلم  کی  تفآ 
انث نیمیس  ارب  نیرسن  الد  نیگنس  اربلد 

میب رپ ز  ربعم  کیدزن و  رطخ  تسا و  رود  هار  *** میقم نتشگ  نوچ  تسین  ار  ام  رای  راید  رد 
میم وچ  دش  لد  نون  وچ  دش  دقارم  تنارجهب  وگ  *** میسن يا  یناسریم  یملسب  نم  زا  مالس  رگ 

انم یتسه  رخآ ز  فرح  ود  نیا  تشگ  لصح  ام 
نم يانیس  هنیس  تقیقح  قارشا  رون  *** نم ياضیب  دی  رهاظ  نخس  زو  یسوم  وچ  نم 

نم يالاو  تّمه  عیفر و  ردق  دش  تسپ  *** نم ياوأملا  ّتنج  دمآ  هچ  رگ  ناهافص  رد 
اندعم رد  ین  گنس  زج  الط  بوچ و  زج  دوع 

نحم هوبنا  هودنا و  ترثک  زا  یکاب  تسین  *** نت دیدرگ  فده  رگ  تنحم  ریت  رب  ارمرم 
نسح مان  بحاص  ینیسح  يوخ  کلام  *** نمز هاش  نامز  هام  رب  حاّدم  مدش  ات 

انملا وذ  یلو  ردیح  هداز  ربکا  طبس 
ماوقوز ار  سح  جنپ  نکر و  راچ  حور و  هس  دش  *** ماما مود  ار  قلخ  رواد  قولخم  نیلوا 

مام باب و  ار  وا  هک  رادنتشگن  ارهز  ردیح و  *** ماظن وز  ار  کلف  هن  دلخ و  تشه  اب  تهج  شش 
انورتسا يدب و  نینع  با  تفه  ماراچ و 

راوگشوخ یطبس  رهب  زا  دش و  نوخ  یطبق  رهب  *** راوتسا یناما  لین  وا  زک  شماعنا  لین 
هحفص 14} }

رایتسد ار  ایربک  يدوب  هک  شضاّیف  تسد  *** راوخ نوعرف  وا  زا  دمآ  زیزع  یسوم  وا  زا  تشگ 
انم يولس و  دیشخب  ار  لیئارسا  لآ 

وت يوربا  اعد  بارحم  وچمه  ناج  هبعک  *** وت يور  شناد  بابرا  هلبق  نویامه  يا 
وت يوک  جح  هورم  افص و  یعس  زا  دصقم  *** وت يوس  اهلد  يور  وس  ره  دش ز  ار  ناکلاس 

انمأم تناتسآ  مه  أجلم و  تیانج  مه 
نامالا راد  تهگ  رد  ینامالا  فهک  تترضح  *** نایع يدنوادخ  تاذ  نوچ  تیدنوادخ  يا 

نابز ره  تیانث  رد  یئایربک  يانث  زج  *** ناهج ياراد  یناج و  رواد  هنأش  لج 
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انکلا دش  عطقا و  تشگ  ُدب  خرچ  نابز  رگ 
هالع لج  نایع  یناسنا  کی  رد  ملاع  ود  ره  *** هاج ّزع و  رد  نیرب  شرع  زا  رترب  تبانج  يا 

هاگ هاگیب و  نالئاس  رب  تششخب  مشچ  شیپ  *** هام دیشروخ و  کلف  خرچ و  تهگرد  زا  ریگ  رون 
انزرا یتشم  وچ  مجنا  فلع  يراورخ  خرچ 

دوهش بیغ و  هیس  دیپسا و  ماعنالا  ضیاف  *** دوخ لصاک  تدوجو  زا  ناسحا  لصاک  تتسد  ود  زا 
دوبک خرچ  هرهچ  یلین  تسا و  رات  هریت و  *** دوسح راسخر  درز  دش  ام  رهچ  نوگلگ  تشگ 

انزور رب  تخبطم  زا  دش  هک  يدود  هیس  زا 
تشاد رونرپ  ار  قافآ  تخر  رون  زا  دزیا  *** تشاد روتسم  ادخ  رون  رگا  نایفس  هداز 

تشاد روجهم  تتعفر  مان  مصخ  دناوتیم   *** تشاد روطلا  تا و  هولج  درک و  رجفلا  تا و  هرهچ 
انز رد  زا  ار  كالفا  رادفاکشب  یئزرو 

هحفص 15} }
قارع کلم  زا  درب  تماش  يوس  نمشد  دیک  *** قافن نوچ  تّما  دندرک  یتمه  نود  زک  هآ 

قارتحا ناج  رب  دنکفا  تا  هداجس  ندرب  *** قاحم رد  ار  تعلاط  ردب  درک  تعیب  ضقن 
انتفگ ناوتن  هک  یملظ  نامسآ  رخآ  درک 

ترب زا  دندرب  هّعارد  ترب  ردنا  دنتخات  *** ترکشل نیک  زک  دوب  نایغط  هچ  نیا  اهاشداپ 
ترونا ياپب  دماک  اصع  كون  نآ  زا  هآ  *** ترهطا نار  فاکشب  يرجنخ  زا  يرفاک 

انترب تدنکف  رزاک  افج  رهز  نآ  زا  داد 
تخیسگ نوچ  ار  تیتسه  رات  ساملا  هدوس  *** تخیرگ یتسه  ارجام  نیز  انف  میلقا  يوس 

تخیب قرف  رب  ملا  لابرغ  بنیز ز  مغ  كاخ  *** تخیر تشط  رد  اترسحاو  رگج  تدیدرگ  هراپ 
انزحم نکسم  تشگ  ار  ابع  لآ  فسوی 

نجم تکاپ  نت  دش  ار  الب  ناراب  ریت  *** نت تحور ز  ناج  تمسج ز  ابتجماو  یهت  دش 
نزود روج  زک  تسار  ملاع  نادرم  نوخ  هدید  *** نفک رب  دراب  ریت  ار  هتشک  هدیدن  سک 

انفدم تعیقب  رد  دش  نکسم و  تکاخ  تشگ 
میتی ّرد  زا  هآ  رّدکم  لعل  زا  هآ  *** میتی دمآ  تمساق  ردارب  یب  تنیسح  دش 

میرکلا نبا  میرک  ای  ییحی  تسا  حادم  وت  رب  *** میلعلا تنا  عیمسلا  تنا  ارجام  منار  هچ  نم 
انکسم تراوج  ردنا  یمه  دهاوخ  ازج  رد 

مالسلا هیلع  یلع  يانث  مخریدغ و  هعقاو  رد 

ریدقلا کلملا  هللا  مالس  هیلع  يرمالا  ءانث  ریدغلا و  ۀعقو  یف 
سلخ هصرع  بل ز  خّلخ  هّطخ  خر ز  *** رثوک تبل  يا  یقاس  یبوط  تدق  لا  یقاس 

هحفص 16} }
روآ مخ  ریدغ  زا  زورما  میم  يرثوک  *** رمشک روشک  دق ز  راتات  تحاس  زوس 
ابهص هدب  ممخ  مخ  رغاس  هدب  منم  نم  *** رثوک یم  ممخ  مخ  خریدغ  زا  روآ 
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مگوش مخریدغ  رد  رهش  نادهاز  وچمه  *** مخ مخ  مخ  ریدغ  زا  هد  مریدغ  رد  هداب 
مد عطق  كرش  رهب  ریدقت  دش  ریدق  زک  *** مق دهاش  هناگی  يا  كرش ، يانف  يداش 

اضیب وت  ءایض  زا  رون  بسک  هدومن  يا  *** مجنا وت  غورف  زا  رفو  بیز  هتفرگ  يا 
بکوک نوگ  رازه  اب  کیرات  مبش  درذگب  *** بش ره  وت  قارف  زا  کشا  مزیر  دنچب  ات 

بت بات و  دنچب  ات  بات  ناوت و  یکب  ات  *** بشخن هم  يا  یلاح  خلخ  تب  يا  یلاح 
ایرد منک  ار  هلجد  هلجد  منک  لد  ّمخ  *** بل رب  مروآ  فک  ات  هد  ملص  مخز و  یم 

یناحیر حار  كرت  دیاش  یک  تشهب  رد  *** یناحور تشهب  يا  تمحر  هتشرف  يا 
ینامر لعل  ماج  هد  احیسم  مد  اب  *** یناشخدب تبل  يا  یئاحیسم  تمد  يا 
اسرت تمد  زا  دنیب  ییع  تلم  خسن  *** ینارصن نابهار  دندرگ  تیریصن  ات 

دز قلبا  كرابتزا  یناطلس ، جات  رب  *** دز قدیب  شرف  هاش  زورما ، شرع  زارف  رب 
دز قّورم  یم  زا  یماج ، لزا  یقاس  *** دز قحلا  انا  هرعن  درک ، هللاانا  هولج 

العتسا الع و  دق  یلاعلا  هنأش  لج  *** دز قّدصم  دمحا  ار  شماع  يالص  ات 
هحفص 17} }

دمآ شوخب  یم  ّمخ  علاط ، یقرت  زک  *** دمآ شورف  یم  ریپ  ناراوخ ، یم  يالص  رب 
دمآ شون  يان و  تقو  مغ ، جنر و  هاگ  تفر  *** دمآ شورس  زا  شود  هاوخلد ، ةراشب  نیا 

العا یلع  همه  رب  دش ، یلعا  یلع  زا  *** دمآ شوپ  هدرپ  ّرس  هدرپ ، سپ  زا  رهاظ 
لیمکت ار  قلخ  هچنآ  لامکا  ار  عرش  هچنآ  *** لیوأت هدرپ  ریز  بیغ ، رد  یفتخم  دوب 

لیربج ار  یحو  ّرس  دروآ ، دمآ و  يراب  *** لیعامسا داژن  زا  ار ، مدآ  تفارشدش 
احطب دیس  تساوخ  ربنم ، یکی  بتف  زا  *** لیزنت زا  غّلب  رما  ز  دیاش ، دیاب و  هچنآ 

درک ادیوه  قح  تسد  ربنم ، رد  درب  تسد  *** درک اشنا  تحاصف  اب  اّرغ ، یسب  هبطخ 
درک العا  یلع  نوچ  قلخ  ار  وا  هک  یلع  نیک  *** درک ابنا  رجاهم  رب  راصنا ، ندناوخ  دعب 
یلوا نم  یلو و  وا  یلاع ، نم  یلع و  وک  *** درک یلاعت  قح  رخف  شیوخ ، رب  وا  دوجو  زا 

هار بجاو  ّدحب  ات  نکمم  طخ  زا  درب  *** هللا یلو  هولج  شاف ، یتسه  رس  درک 
هاگ ةرثک  تسا  يدحاو  ناکما  رد  تسا  یبجاو  *** هاگرخ ناکمال  يوس  ناکما ، زا  شناکم  دز 

انثتسا رهاظ  درک  یفن ، دعب  شتدحو ز  *** هللا الا  هلا  ال  وه ، ّالا  ثیغم  ال 
دروآ جات  راگدرک  انم ، رک  شرس ز  رب  *** دروآ جاتن  رشبلاوب  کنیاک ، هلالس  نیز 

دروآ جالع  وا  رهم  نوچ ، ار  تیصعم  درد  *** دروآ جاب  هیده  رهب  شیوس ، کلم  کلف  زا 
اوح مدآ و  ضغب  جراخ ، وا  دای  دش ز  *** دروآ جاو  ماش  وچمه  زور ، ناطیش  مشچ  ود  رد 

هحفص 18} }
دنیوگ یلع  کلثم  تسین  یسرپ ، را  کی  ره  رکذ  *** دنیوگ یلع  کلم  نوچ  ریط ، شحو و  سنا و  نج و 

دنیوگ یلع  کیب  کی  نارود ، دئادش  رد  *** دنیوگ یلع  کلف  رد  دنناوخ ، یلع  نیمز  رد 
اجنم همه  رب  تسوا  عجرم ، همه  رب  تسوک  *** دنیوگ یلع  كرتشم  دنناوخ ، یلع  درفنم 

نآرق هیآ  هیآ  تساوت ، نأشب  فرش  زک  *** ناج سنا و  ماما  يا  ردق ، یلاع  ّیلع  يا 
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نازیملا ءامسلا و  یف  عضو ، عفر و  يدصقم ز  *** ناسنالا یلع  یتا  له  *** اه اط و  میم و  اح و 
ادرف عفاش  وت  مه  زورما ، يداه  وت  مه  *** نارین نآ  میعن و  نیا  وت ، رهق  رهم و  تسه 

یلات ار  لوسر  مه  رهظم ، ار  يادخ  مه  *** یلاو لد  رهشب  مه  یلوم ، ناج  کلمب  مه 
یلاغ تلیاصخ  زا  يرشع ، رب  هدربن  هر  *** یلاع تا  هبتر  تسه  كرد  دزاس  مهو  هچناز 

اپرب يرشحم  روش  نآ ، رد  يرگنب  هک  ات  *** یلاخ وت  ياج  دوب  هفوک ، هسانک  رد 
فک رب  فک  دندزیم  يداش ، اب  رورس و  اب  *** فص رد  فص  هقلح  هقلح  اورپ ، یب  نایفوک 

فصوی نا  داکیال  رازاب ، رد  تشگ  هچناز  *** فد زاس و  گنز و  گنچ و  ین ، يان و  سوک و  لبط و 
اورپ یب  راد و  رپ و  هدرپ ، یب  شوپ و  هدرپ  *** فج دق  ملقلا  امنا  بنیز ، يریسا  زا 

ولهپ رب  هزین  بعک  دعاص ، رب  هنایزات  *** وزاب نایفوک  هتسب  ار ، کیاکی  نسراب 
هحفص 19} }

وسکی نایفوک  نعط  تمسکی  نایماش  برض  *** وسیگ لسالس  زج  ور  رب  ناشباجح  ین 
اپ رب  ناشتسد  راخ  رس  رب  ناشهار  كاخ  *** ور یلیس  نیا ز  هتسخ  تسد  يراخب  نآ  هتسب 

ناشفارد لعل  ود  زا  لیزنت  توالت  رد  *** نابات ین  زارف  رب  دوب  یباتفآ  نابات 
نامهم لزنم  دوب  رتسکاخ  رونت  هگ  *** نآرق ندناوخ  رجا  دوب  شنایفوک  گنس 

یسوم شا  هولج  وحم  نوراه  شتعلط  تام  *** ناشخر دب  روط  رون  کشخ  یتخرد  زا  هاگ 
هناشاک هبارخ  رد  هاگلزنم  هسانک  رد  *** هناخ هن  ساسا و  هن  دوب  ار  یفطصم  لآ 

هناریو جنک  ياج  ناریو  هفوکب  دش  *** هنابیرغ یگلمج  هداهنب  كاخب  رس 
ییحی هماخ  تخوس  ار  ملاع  ود  رتفد  *** هناجرم روپ  بوچ  سلجم  رد  درک  هچنآ  ز 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  یلع  یلاوملا  یلوم  حدم  یف 
يراهبون ربا  درک  ناتسلگ  رد  يرایبآ  *** يرایبآ ناتسلگ  رد  يراهبون  ربا  درک 

يراب فطل  زا  زاب  داد  يراتت  کشم  لگ  خاش  *** يراثن کشم  لگ  خاش  يراب  فطل  زا  راب  داد 
اراتت ددرگ  نمچ  ات  ناشفا  هرط  نآ  زا  يرات  *** يرات هرط  ناز  نم  زور  يدرک  هک  وم  يراتت  يا 

رب رسب  لکاک  رسب  لگ  رب  ون  هتسر  ره  زا  دزرس  *** ربون هتسر  ره  زا  دزرب  رس  رسب  لکاک  رسب  لگ 
هحفص 20} }

رب رد  دواد  نوچ  بآ  رفغم  عرد و  شجوم  دش ز  *** رفغم عرد و  شجوم  دشرب ز  رد  دواد  نوچ  بآ 
اراثن درآ  غاب  رهب  رذآ  ربا  رهوگ  لعل و  *** رهوگ لعل و  رذآ  رب  درآ  غاب  راثن  رب 

دز لپ  شیع  طش  نوچ ز  دز  لبس  نازومآ  هر  زا  *** دز لبس  نازومآ  هرزو  لپ  يو  شیع  طش  نوچ ز 
دز لک  ءزج و  زا  لغ  ریجنز و  رد  ياپ  ردنکس  نوچ  *** دز لغ  ریجنز و  رد  ياپ  ردنکس  نوچ  ار  لک  ءزج و 

ار  ایسوناج  نوچ  داب  ار  لگ  يولهپ  دز  كاچ  *** دز لگ  ياراد  رب  هتشد  رایسوناج و  دش  زاب 
هدوس لعل  رب  دز  هلال  هدوت  هدوت  رفذا  کشم  *** هدوت هدوت  رفذا  کشم  هدوس  لعل  رب  دز  هلال 

هدوشگ يرانلگ  رهچ  هدودز  اهلد  زا  گنز  *** هدودز اهلد  زا  گنز  هدوشگ  يرانلگ  رهچ 
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ارابیوج رد  ار  بآ  هدومن  شتآ  وا  سکع  *** هدومن شتآ  دوخ  سکع  زا  رابیوج  رد  ار  بآ 
دراد هاشنهاش  غاب  ردنا  هاگرخ  همیخ و  *** دراد هاگرخ  لگ  هاشنهاش  غاب  ردنا  زاب 

دراد هاگ  ره  رد  غاب  هرهز  هام و  نارازه  دص  *** دراد هامکی  هرهز و  کی  زا  هاگرا  بیز  خرچ 
اراشبآ ردنا  رثوک  دراد  سودرف  زا  هار  *** دراد هار  ناراشبآ  ردنا  سودرف  زا  رثوک 

شراهبون رد  هیسان  راب  ضیف  لادتعا  ز  *** شراب ضیف  راهب  ون  لادتعا  زا  هیسان 
هحفص 21} }

شراک شافخ  دش  رهم  راهنلا  فصن  ندید  *** شراهنلا فصن  ار  رهم  ندید  تسا  شافخ  راک 
ار ام  ياپ  روم و  مشچ  یمعا  دنیب  اراکشآ  *** شراکشآ دنیب  هب  یمعا  رام  ياپ  روم و  مشچ 

بل رب  رهم  ثداوح  دز  بش  اب  زور  يواسم  دش  *** بش اب  زور  يواسم  دش  بل  رب  رهم  ثداوح  دز 
برضم هوک  دش  ار  قرب  بکرم  تشد  دش  ار  داب  *** بکرم تشد  دش  ار  داب  برضم  هوک  دش  ار  قرب 

ار اقفلاود  زا  یضترم  دز  اتود  ار  بحرم  قرف  *** بحرم قرف  نوچ  هک  قرب و  دش  یضترم  راقفلاوذ 
دش وا  داجیا  زا  دابآ  رهد  دالیم  رف  زا  *** دش وا  دالیم  رف  زا  دابآ  داجیا  ملاع 

دش وا  دالوا  رب  زان  ار  وا  دادجا  التعا  ز  *** دش وا  دادجا  رب  رخف  ار  وا  دالوا  اقترا  ز 
اراکشآ دش  وا  دادما  زا  ربمغیپ  توعد  *** دش وا  دادما  زا  ربمغیپ  توعد  اراکشآ 

دش نامسآ  شناتسآ  تشگ  ناتسآ  شنامسآ  *** دش ناتسآ  شنامسآ  تشگ  نامسآ  شناتسآ 
دش ناهج  قلخ  قلاخ  ناوج و  ریپ و  قزار  *** دش نوج  ریپ و  قزار  ناهج و  قلخ  قلاخ 

ارادم دش  ار  نایز  دوس و  ررض  عفن و  رش  ریخ و  *** دش نایز  دوس و  ررض  عفن و  رش  ریخ و  رادم  وز 
نیب ببس  بجاو  نکمم  ار  بسح  نکمم  بجاو  *** نیب بسح  بجاو  نکمم  ار  ببس  بجاو  نکمم 

هحفص 22} }
نیب بر  دالیم  ار  هبعک  نیب  بجتحم  رون  رون  *** نیب بجتحم  رون  قارشا  بر ز  دالیم  ار  هبعک 

ارایتخا رادم  رگنب  شفک  رد  ار  بش  زور و  *** نیب بش  زور و  رایتخا  رادم  رگنب  شفک  رب 
بلطم هللا  یلو  يا  قحلا  انا  فال  تدبیز  *** قحلا انا  فال  تدبی  قلطم ز  هللا  یلو  يا 

ّقلعم خرچ  تا  هدنب  قبطم  ضرا  ترکاچ  *** قبطم كاخ  ترکاچ  ّقلعم  خرچ  تا  هدنب 
ارایتسد ار  قح  هدیدرگ  قح  تسد  يا  وت  تسد  *** قح تردق  تسد  تساوت  زا  یئوت  قح  رایتسد 

یفیط ءام و  نامرهق  ینیمالا  حور  دشرم  *** ینیمالا حور  دشرم  ینیط  ءام و  نامرهق 
ینیبم مه  یماما  مه  ینیعم  مه  يذالم  مه  *** ینیعم مه  يذالم  مه  ینیبم  مه  یماما  مه 

اراختفا تتاذ  دش ز  ار  نامسآ  مه  نیمز  مه  *** ینیمز زادرپراک  نامسآ و  راختفا 
يراد سودق  ای  رکذ  یهاگ  سوقان  مد  زا  *** يراد سوقان  مد  زا  یهاگ  سودق  ای  رکذ 

يراد سوحنم  هوعص  رد  هگ  سواط  هولج  *** يراد سواط  هولج  رد  هگ  سوحنم  هوعص 
اراوج زا  رود  هدنب  نآ  یسویام  رب  ياو  *** يراد سویأم  ار  هدنب  ره  نتشیوخ  راوج  زا 

یباتک مه  يروبز  مه  یباتع  مه  یباطخ  مه  *** یباتع مه  یباطخ  مه  یباتک  مه  يرویز  مه 
هحفص 23} }

یباقع مه  یباوث  مه  یباسح  مه  يروشن  مه  *** یباسح مه  يروشن  مه  یباقع  مه  یباوث  مه 
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اراد زار  ار  ادخ  مه  یباب  ملع  رهشب  مه  *** یباب ملع  رهشب  مه  يراد  زار  ار  ادخ  مه 
یلات هبتر  رد  یبن  رب  یلاو  کلم  رد  ادخ  زا  *** یلاو کلم  رد  ادخ  زا  یلان  هبتر  رد  یبن  رب 

یلایل ماّیا و  رد  لد  یلات  تسا  وت  حیدم  رب  *** یلات تسا  وت  حیدم  رب  یلایل  مایا و  رد  لد 
ارادبآ ییحی  زغن  رعش  وچمه  یلأل  نآ  *** یلأل ناقاتشم  دنرآ  راثن  ار  ییحی  رعش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  حدم  دیحوت و  رد 

مالسلا هیلع  نیسحلا  هللا  دبعیبا  نینوکلا  ماما  حدم  دیحوت و  رد 
ار ناسنا  نیع  شنیرفآ  نیع  ناسنا  درک  هک  *** ارنادزی كاپ  شیاتس  ناج  زا  دنک  ناسناک  دزس 

ار ناهنپ  ادیپ و  همه  یکانبرط  اب  دنیب  هک  *** یکالفا حور  ناهنپ  درک  یکاخ  مارجا  نیا  رد 
ار نامیا  نمی  ّتنجب  رفک و  رفیک  خزودب  *** دراک ناگدنب  ناحتما  نامیا  رفک و  زا  دومن 

ارنآ مه  نیا و  مه  دوخ  رهب  زا  دنک  رهظم  ات  هک  *** هئالآ ّتلج  سفنا  قافآ و  رد  درک  یلجت 
ارناکما ءایشالاب  دوجوم و  مدع  اب  يواسم  *** دزاس دش  عوطقم  اوس  ام  زا  وا  ضیف  رگ  یمد 
ارناملس ار و  نامیلس  ادیپ  وا  زا  رقف  انغ و  *** ارفسوی ار و  ردنکس  رهاظ  وا  زا  هاج  لالج و 
ارناونع تسا  یفن  زا  تابثا و  زا  دوصقم  اهچ  *** ینیب نایع  ات  الا  تابثا  نکش ز  مسلط ال 

هحفص 24} }
ارنادان مه  اناد و  لقع  زا  لاصفنا  یئوجن  *** ار نونجم  قوذ  لقاع  رکف  زا  مارصنا  یباین 

ارناّمع رحبکی  نیب  هرطق  نارازه  دص  طیحم  *** ار رونا  رهمکی  نیب  هولج  نارازه  دص  ّطحم 
ار نابات  هام  هدیرفآ  ناتسبورس  زارف  *** نم راگن  راسخر  دق و  زا  هنأش  یلاعت 

ارناشخر رهم  هداد  ياج  یبوط  لخن  يورب  *** نم رای  راسخر  تماق و  زا  هردق  یلجت 
ارناویح بآ  شلعل  تاملظ و ز  رای  فلز  ز  *** نم بیصن  هدومنب  درک و  ردنکس  رضخ و  ارم 

ار نارین  ریثأت  هتردق  ّتلج  داد  رثوکب  *** نیریش بل  ناز  يزور  درک  ار  ام  خلت  باوج 
ارناطیش داد  لزنم  سودرف و  زا  مدآ  درک  نورب  *** مرحم ار  فلز  درک و  راسخر  نآ  زا  مورحم  ارم 

ارناملسم هچ  رفاک  هچ  درآ  دلخ  يوس  خزود  ز  *** ار یصاع  دنشخب  رگا  شرجه  سفنکی  يازج 
ار نالهش  هوک  رگ  ینیب و  ناّمع  يایرد  رگا  *** وا تافص  وحم  همه  قح  تاذ  تایآ  همه 

ارنآ تسا  رکنم  روصت  شمه  ار و  هچ  ره  دیامن  *** دش رو  یسک  ار  وا  دشن  رکنم  اّنبر  یلاعت 
ارنانا شیوخ  تاذ  تآرم  اوس  ام  زا  دومن  *** ناسنا تعفر  زو  اوسام  ردنا  درک  یلجت 

ار ناقرف  درک  یمان  مان  رگیدب  هللا  هامح  *** تمکح زا  تسا و  ناسنا  صخش  ربکا  هللا  باتک 
هحفص 25} }

ارنارنخس لوق  نیا  دهاش  ینعطا  يدبع  دوب  *** تباث یگدنب  رد  دش  هک  ره  یئادخ  راک  هنگ 
ارنازوس ارن  نازورف  شنارین  تسا  نوزفا  هک  *** نازوس شتآ  نهآ ز  بسک  ترارح  ناسنآ  دنک 

ارناهرب قاّشع  دّیس  كاپ  صخش  رد  نیبب  *** یهاوخ اعّدم  نیا  یپ  زا  رگید  ناهرب  رگ  و 
ارنادزی دصق  شکاپ  تاذ  شنیرفآ  زا  دوب  هک  *** یهاشنهش بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح 
ارنامحر هک  رگ  يرادن  رواب  يوتسا  شرعلا  یلع  *** ار وا  التعا  زا  الب  رپ  يالبرک  رد  نیبب 
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ارناویا ماّدخ  مرمشب  ات  رگن  فص  ردنا  فص  *** شناش نیب  شرع  زا  نوزف  شناویا  هللا ز  یلاعت 
ار نامیلس  دوادو و  هللا  حور  هللا و  لیلخ  *** ار ردنکس  سایلا و  هللا  میلک  هللا  حیبذ 

ارنابرد  راکتمدخ  تسا  لیربج  هک  هگرد  یهخ  *** ار بجاح  راورکاچ  تسا  لاکیم  هک  ناویا  یهز 
ارنارمع روپ  نیب  اصع  اب  شمیرح  رد  هداتس  *** ار میرم  لجن  نیب  اجحتلا  شراوج  رد  هدومن 

ارناملغ روح و  شک  رب  تسد  ناوید  ياج  رب  نیبب  *** ناویا زا  تشاد  رکاچ  لیخ و  نامیلس  ناویا  رگ 
ارناوضر تسد  ندرک  بوراج  بصنم  رگدهد  *** درادرب سودرف  تمعن  زا  تسد  هک  نم  ناجب 

ارنازحالا تیب  لزنم  دومنب  شتبرغ  دایب  *** فسوی مغ  شنزج  زا  بوقعی  لد  زا  تفر  نورب 
هحفص 26} }

ارنافوط درک  نکاس  حون  رهب  هک  یحون  نامه  *** نافوط مغ  رحب  رد  دش  هک  شرمع  یتشک  زا  غیرد 
ار نامهم  بآ  دزنب  هنشت  بل  سک  هتشکن  *** سکان یفوک  زج  شدندرک و  بلط  ینامهمب 

ار ناشطع  ماک  هدنرب  دمآ  ریت  بآ  ياجب  *** ار رونا  رهم  هدنرد  دمآ  گنس  ههبج  يوسب 
ارناج دوب  لیاح  نت  تسا و  طبر  ناجب  ارناناج  هک  *** نت رب  شدیآ  ریت  رگد  ات  يریت  درکیم  نورب 

ار نالیغم  یجاح  درخیم  لد  رب  هبعک  يوسب  *** ار کلاسم  کلاس  دودیم  رس  زا  تسود  دایب 
ار ناناج  ارناج و  دوب  یتاذ  تدحو  لیلد  *** ربکا یلع  اب  شداحتا  حیرض و  هشوگ  شش  ز 

ار ناهیک  هداد  اج  ادخ  ناهیک  هعقب  نورد  *** ار ملاع  هدروآ  ءامسلا  ّبر  هّبق  نایم 
ارنایرع مسج  نآ  باتفآ  زج  یسک  هدیشوپن  *** نایرع نت  هداتفا  باتفآ  نایم  ردنا  زور  هس 

ارنابایب كاخ  نفک  روفاک و  تشاد  تماقب  *** ار رهطا  مسج  نوخ  لسغ  بآ  تشاد  رکیپ  هب 
ارناکرا راچ  دلخ و  تشه  سح و  جنپ  دز  ررش  *** ربکا یلع  غاد  زا  هک  رورس  نآ  رب  ام  مالس 

ارناجرم لعل و  بآ  گنر  یئابرهک  زا  دوبر  *** یبآ یب  بات  زک  خر  توقای  نآ  رب  ام  مالس 
ارنارق تایاک  نانچ  نآ  روطس  مه  زا  ادج  *** دش نراوتس  مس  زا  هک  فحصم  نآ  رب  ام  مالس 

هحفص 27} }
ارناتضخ همامع  ابع  رتشگنا  تشگنا و  ابق  *** تراغ نآ  زا  دندومنب  هک  رکیپ  نآ  رب  ام  مالس 
ارنایرش دومنب  ادج  جاد و  وا  دومنب  مهز  *** هنیک رجنخ  زا  رمش  هک  رجنخ  نآ  رب  ام  مالس 

ارنایصع تشگ  نمرخ  قرب  دج  تما  رهب  ز  *** نادزی تعاط  ردنا  دمآ  رکیپ  هب  شغیت  نآ  ره 
ارنارادتسود نکسم  تسود  رتهب ز  هتبلا  میجح  *** نمشد زا  تسود  لتق  هیام  دشاب  هک  ار  یتشهب 

ارناسح هاشیا  هاوخب  ناسحا  زا  هگرد  يوسب  *** تناسح تسایحی  یئوت  ناسحالا  نملا و  میدق 
ارناهافص نکاس  وت  حاّدم  البرک  ردنا  وت  *** دیآ رود  فاصنا  زا  هک  مشیوخ  هگرد  رب  ناوخب 

ارناوخانث لد  ردنا  تسین  یئوزرآ  نیا  زج  هک  *** ار مظان  قیفوت  ای  دومحم و  تبقاع  امرفب 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  یلع  یلاوملا  یلوم  حدم  یف 
اسرت بل  مکشخ  بل  رب  محرت  زا  ینامز  *** اسرت تب  يا  زیخ  نمچ  فارطا  دش  اسآ  تشهب 

اسرت بهذم  يرادن  رگ  یتسب  رّانز  ارچ  *** ترّانز وچ  فلز  هیس  زا  نید  قنور  هتسکش 
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سرت آ یب  زیخرب و  وا  ردنا  تسا  تشهب  کشر  نمچ  *** یئاسرن رای  يا  مارح  دمآ  تشهب  وگ  اسرتب 
اسآ شیشک  شو  بهار  دیدرگ  ناوخ  لیجنا  ماس  هک  *** دش اسیلک  نوچ  ناتسب  فرط  مد  يوسیع  داب  ز 

هحفص 28} }
اس یسوم  تخورفا  رهچ  خاش  زا  رجش  خرف  رب  *** ناس یسیع  دیشخب  ناج  كاخ  رب  رحس  داب  مد 

اسرف مغ  زیب و  تنحم  زیخ و  ترشع  زیگنا و  طاشن  *** روآرطع زیوآ و  گشم  زیر و  ربنع  زیمآ و  ریبع 
اسیع تعلط  نایامن  میرم  نهاریپ  زا  دش  *** مظعا ّرین  رس  قفا  بیج  زا  دروآ  نورب 

اسلباج بارحم  رد  تخورفا  رون  لیدنق  ای  و  *** نیطنطسق ةوکشم  رد  تخارفا  ران  حابصم  رگم 
اسوم تعلط  اراکشآ  درک  لگ  خاش  روط  ز  *** نوراه هولج  رهاظ  تخاس  لبلب  غاب  نحصب 

یسماوا سوقانلا  حبصا  ام  اذا  انهّبنو  *** تلفغ رد  رمع  دش  یط  هک  یئاسرت  رای  يا  ایب 
اسای نآ  ردنا  رییغت  داد  يراهب  نودیرف  *** يدوب يو  كاحض  زا  هک  یئاسای  روط و  ره  نیبب 

انعم تسناد  زج  ظفل  زا  يدصقم  دشابن  *** نتفگ زک  عجس  ای  هیفاق  مازتلا  لصاح ز  هچ 
امغی تفآ  تماق  خلخ ز  تریغ  تعلط  ز  *** خساپ دب  راتفگ و  وکن  خر  یتشهب  يا  یئاجک 

ایوب لبنس  فلز  ناتف و  سگرن  مشچب  *** رگنب ناتسوب  رد  نتشیوخ  فلز  مشچ و  نوچ  ایب 
اپ ات  رس  وت  بات  رپ  فلز  نوچمه  تسا  بات  نآ  هک  *** رس اپ  ات  وت  جنغ  رپ  مشچ  نوچمه  تسا  جنغ  نیا  هک 

یلیل ةّرط  گنر  نونجم و  هدید  کشا  هچ  *** نوماه هیس  لبنس  زا  نوگلگ و  نمچ  هلال  زا  دش 
هحفص 29} }

اراد يولهپ  نوچ  تشگ و  ردنکس  ناماد  هچ  *** نامعن هلال  زا  هوک  يروس و  لگون  زا  نیمز 
اجیه هصرع  رد  یلع  ریشمش  هتشگ  ادیوه  *** يرادنپ هک  دز  شتآ  قرب  يو  نمرخ  رب  نانچ 

انیس هنیس  ردنا  يوگ  ینرا  دنتسداتف  *** هللا میلک  نوچ  نارازه  شقشع  شتآ  زک  یهش 
اهردژا میب  زا  قبس  يدوب  اسب  شنوعرف  ز  *** وا زا  تشگن  رداص  فختال  باطخ  رگ  یسومب 

اوح پچ  يولهپ  زا  زگره  دش  یمن  ار  وا  دیدپ  *** ملاع رد  دوب  وا  رسمه  يدرمب  مدآ  رگا 
ابآ تاهّما  زا  مسر  مسا و  هدینش  ان  هدیدن  *** ماوت دش  هداز  شکاپ  تاذ  اب  يدزیا  تافص 

ارای سکب  وا  زا  ریغ  تسین  یسانش  قح  زگره  هک  *** بجاو وا  قح  سانش  ام  رب  وا  رب  قح  سانش 
يرسا يذلا  ناحبس  زارمه  ادخ  اب  یسرکب  *** لزنم رد  باحصا  اب  زاسمد و  یبن  اب  بشکیب 

اقلباج هاگ  هنیدم  رد  هگ  هفوک و  رد  یهگ  *** نیطنطسق هاگ  برثی  هاگ  احطب  هگ  نتکیب 
اصحا زا  غراف  یئایربک  میعن  نوچ  شمیعن  *** تحدم زا  غراف  يراگدرک  لالج  نوچ  شلالج 

ابیز تقلخ  دشیمن  زگره  وا  تاذ  را  دوبن  *** ملاع یتسه  يدوبن  زگره  وا  صخش  زا  دوبن 
يربک ۀّیلک  یب  جاتنا  ار  لکش  دشابن  *** ینعم تیصاخ  یب  رادقم  ار  ظفل  دشابن 

هحفص 30} }
یقثولا ةورع  رب  نایمالسا  دنا  هتسج  کلسمت  *** تضیف زا  هک  نید  نیتملا  لبح  هتشریا  یهز 

اتکی قلاخ  تاذ  هچ  لسرم  دمحا  رون  هچ  *** لوا ردصم  تدوجو  مود  رداص  تبانج 
یبوط مه  يدلخ و  مه  وت  رثوک  مه  سودرف و  مهوت  *** ّتنج مه  يران و  مه  وت  نارین  مه  يرون و  مهوت 

اشحفلا نع  یهنت  اّهنا  ةولص و  تیّالوت  *** رکنملا یلا  اوعدی  ّهنا  میحج و  تیا  ربت 
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ایشا ۀّیهام  زا  جراخ  هن  وت  تاذ  لخاد  هن  *** یتیگ هصرع  ردنا  یفخم  هن  وت  رون  ادیپ  هن 
ادیپ مه  ناهنپ و  مه  وت  نلعم  مه  یفخم و  مه  وت  *** ناهنپ مه  ادیپ و  مه  وت  رهاظ  مه  روتسم و  مه  وت 

اطسفوس يار  هن  مراد و  خسانت  نوناق  هن  *** هللا یلاعت  مناوخ  ادخ  ریغ  هن  نیع و  هن  ار  وت 
ایرد زا  دیان  لحاسب  یتشک  نیا  تنوع  یب  ارچ  *** یتسه روشک  يادخان  يا  یتسین  رگ  ادخ 

يوأملا ۀّنج  هدروآ و  مومسلا  ران  ارچ  *** اهناج رب  شیوخ  برق  دُعب و  زا  یتسین  رگ  ادخ 
یلعا دوب  یلاع  رظن  رد  دیآ  هچناز  تّولع  *** عفرا نآ  زا  شیدنارود  لقع  دیاب  هچناز  تماقم 

ییحی ندرگ  رد  رگ  وت  یمالغ  قوط  دوب  *** رشحم رد  كاب  درادن  یم  لسالس  لالغا و  ز 
هحفص 31} }

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  حدم  رد 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ربکا  هللا  یلو  حدم  یف 
ارگید روط  لد  نم و  مرگید  ياسوم  *** ارزآ میاسوم  هچ  هداتف  لد  روط  رب 

اربونص زا  نیا  دمآ و  لخن  کی ز  ناک  *** ار روط  ران  نم و  بلق  رون  تسا  قرف 
ارفعج نب  یسوم  هولج  ماقم  دش  ات  *** شوگب لد  روط  زادسر  مهللا  انا  ّینا 

اردرب تسوگ  ین  زا  قایتشا  طرف  زا  *** ناج روطب  شمیلک  رازه  دص  هکیهاش 
اّرقوم یهوکب  تسا  رقحم  یهاک  *** رهپس تبسن  وا  هناتسآ  كاخ  اب 

ارّوصم حور  همه  ایلوا  مسج  رد  *** امّسجم رون  همه  ایبنا  مشچ  رد 
ارترب تسا  یتیگ  ود  فرش ز  زا  صخشکی و  *** ادجما تسا  نوک  ود  بسح ز  رد  تاذکی و 

اردنکس يدربن  مان  تایح  باز  *** لوصو تردق  زا  شهگرد  كاخب  يدوب 
ارکیپ كاپ  کیب  تسا  ملاع  ود  حور  *** ابلاق کین  کیب  تسا  روشک  ود  بلق 

ارسفا مخزو  تخت  شاهواط  زا  *** هاگراب مسط  جات و ز  شافک  لق  زا 
ارفاک بلق  زا  دنکرا  یلجت  شرون  *** باتفآ دزاس  لجخ  رینم  تعلط  زا 

ارپهش قوش  زا  دنک  هر  شرف  لیربج  *** نایب دوش  شفیرش  مان  هک  یلفحم  رد 
ارثوک هدرسفا  ددرگ و  دلخ  هدنمرش  *** تسوا ماجب  تدحو  هداب  هک  یسلجم  رد 

اربنم شرع  دوش  بیطخ  سدقلا  حور  *** تسوا مانب  تعفر  هبطخ  هکیرضحم  رد 
ارخسم ملاع  هچ  دوش ز  شندرب  زا  *** شیمان مان  قح  مظعا  مسا  تسین  رگ 

ارتخا ياج  یب  شدرگ  فسالل ز  ای  *** امجنا نیرید  هنیک  بجعلل ز  ای 
ارطضم رای و  یب  سک و  یب  راز و  اهنت و  *** ایقشا نادنزب  لاس  تفه  داتفاک 
ارگمتس رهپس  تشارف  متس  تسد  *** مصخ دنیب  يراخب  تسد  ود  شددنب  ات 

ارکیپ وا ز  رس  دننک  ادج  نیک  زک  *** غیت درپس  یگنرف  درم  دنچب  نوراه 
ارواد لتق  ام  هشیپ  تسین  دنتفگ  *** دوخ غیت  دنتسکش  وا و  يور  دندید 

ارت ام  مشچ  دوش  کشخ  بآ  هلاس  ره  *** رقتسم میئوا  رد  هک  هریزج  ردنا 
ارسیم ام  هکلهم  ساسا  دزاس  *** بآ طحق  بابحا و  تکاله  اوه  فت 
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هحفص 32} }
ارصرص تشد  زا  دزیخ و  بآ  كاخ  زا  *** شا هراشا  زو  دوش  راکشآ  درم  نیک 
اردیح بلق  دش  هتخادگ  وا  زک  يرهز  *** دومن بطر  ردنا  دمآ و  مشخب  ملاظ 

اربکا دنوادخ  كاپ  ّیلو  لتق  *** دومن بلط  وا  زا  کهاش و  نباب  شداد 
اروای تسین  ارم  تیب  لهاک  دومرف  *** هاش درک و  فیلکت  ترضح و  يوس  دروآ 

ارزآ مناج  رب  رگخا و  هداتفا  لد  رب  *** لایع يرود  زا  هک  لاس  تفه  هتشذگب 
اربمیپ ناج  ردیح و  بلق  درسفا  *** افج زا  دیناروخ و  رهز  درک و  رارصا 

ارهطا مسج  شسک  تشادنرب  كاخ  زا  *** كاخب وا  كاپ  نت  داتف  وا  داد و  ناج 
ارضحم دنتشون  طش و  دزن  دندرب  *** شرهطا مسج  رفن  راهچ  زور  هس  زا  دعب 

اردقم گرمب  تسا  هدرپس  ناج  لب  *** روج دنا  هدرک  هن  هداد و  رهز  هناروک 
ارّوصم شمسج  تسه ز  رهز  راثاک  *** شاف دومن  یگنرف  بیبط  تبقاع  ات 
ارد ره  يوک و  رهب  شازسان  دنتفگ  *** رهش درگ  دنداهنب و  هتختب  يراب 

ارّرکم شدوتس  تفرگ و  نانمیرها  ز  *** ماما نت  نامیلس  دیشر  هداز  مع 
اّرتسم دش  ادخ  رون  هک  بجعلل  ای  *** كاخ ریز  درک و  نفک  سیفن  هماج  رد 

ارمجم تخوس  ناغف  درک  هماج  دی  رد  *** امتام تخاس  اون  دناوخ  هحون  دومنب 
ارکیپ دندنکف  شالبرک  كاخ  رب  *** نفک یب  هک  یبیرغ  لاحب  مدزوس  لد 

ارجنخ كون  زجب  دادن  سک  شیبآ  *** اکوان ریت و  زجب  درکن  سک  شیمحر 
ارهاوخ مشچ  رب  رمش  دوب  هتسشنب  *** دوب يادخ  ملع  نزخم  هک  شا  هنیس  رب 

اربکا هللا  هرعن  دیشک  لد  زا  زاب *** تشک و  ریبکت  ینعم  رفک  ملاظ ز 
ارس زا  هک  ای  شندب  زا  تیاکح  میوگ  *** ین كونب  رس  ندب و  نیمز  رب  داتفا 

اّردکم یهلا  لالج  هنیئآ  *** دومن رتسکاخب و  داهن  شرس  یلوخ 
ارثوک یقاس  بارش ز  رگا  یهاوخ  *** مادم نک  هیرگ  نابل  هنشت  لاحب  ییحی 

یلاعت يراب  هاگردب  عرضت  رد 

ام زاسراک  تمیمع  فطل  دش  راک  ره  رد  هک  *** ام زاونلد  زاسراک  میرک  دنوادخ 
هحفص 33} }

ام زاین  یب  زاسراک  يا  ریذپ  ام  زاین  *** يزادرپراک يزاین  یب  يزاسراک  یمیرک 
ام زا  رب  یهاگآ  هک  نتفگ  دوخ  زار  مزال  هچ  *** لد لاحب  یئانیب  هچ  ندرک  لد  درد  تجاح  هچ 

امزاجح زا  رید  هبعک و  زا  هب  هناختب  دش  هک  *** تنحم نیزا  ناغفا  زاجح  نت  دوب و  هبعک  ام  لد 
ام زارد  دیما  زو  هاتوک  رمع  زا  غیرد  *** لد يوزرآ  لوطز  اجیب و  یعس  زا  ناغف 

ام زایتما  دیآرب  ات  دیاب  هتکن  نارازه  *** اما زایتما  مرحم  زار  مرحم  تسا  هطقن  کیب 
ام زابهاش  نکسم  درک  قئالع  ماد  رد  هک  *** ادرد نایشآ  یشرع  دوب  يزابهاش  ام  لد 

ام زارتحا  سفن  زا  ناطیش و  زا  تسین  نکمم  هک  *** الیواو هآ و  ناطیش  سفن و  ار  ام  دنهاوخ  دب  رد 
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ام زاجم  دش  ۀقیقح  يوک  هر  ّدس  ارچ  *** رهاظ دوشیم  ۀقیقح  رخآ  زاجم  زا  میدینش 
ام زادگ  زوس  رب  ام و  رب  نک  محر  نازوسم  *** نازوس شتآ  ام  ندنازوس  زا  گنن  دراد  هچ 

ام زامن  ام  زاین  زا  دراد  گنن  یسوجم  *** ام دوجس  ام  عوکر  زا  دراد  راع  يدوهی 
ام زار  ياشفا  تمحرم  زا  ترخآ  رد  نکم  *** يدیشوپ هدرپ  ایندب  يدید  ام  نایصع ز  رگا 

هحفص 34} }

مالسلا مهیلع  همئا  حدم  رد 

مالسلا مهیلع  نیموصعملا  ۀمئا  حدم  یف 
اهلاس رد  اههام  رد  اه  هتفه  رد  اهزور  رد  *** اهلاح زا  قشعز  دشاب  اه  هتفگان  یسب  ار  ام 
اهلاهما اه  لامها  فک ز  هتفر ز  رهوگ  ناو  *** فلت هدیدرگ  رمع  زا  فسالل  ای  بجعللای 

اهلافغا هدش ز  نادنچ  لدب  یهاگ  ناجب  یهاگ  *** لجخ هگ  یناوت  زو  لعفنم  یناوت  زا  هاگ 
اهلاوق اهداوق  یگریچ  ام  رب  دنتسج  *** یگ هریت  لد  یتخبدب و  یگ  هریخ  طرف  رخآ ز 
اهلاخلخ اهقاس  رب  هتخاس  رویز  بیز و  هگ  *** هتخادنا رهدب  لغلغ  هتخاف  لوصا  زا  هاگ 

اهلالقتسا لاح  زا  اهدادبتسا  عضو  زا  *** اهدای زا  تفر  هچنآ  زا  اهداد  لد  زا  میراد 
اهلامح نوچ  تشپ  رب  ناهج  بابسا  هتفرگب  *** نامز نآ  صرح  زا  میراد  ناغف  دایرف و  هکنآ  اب 

اهلامر نوچ  هدرمشب  ار  سیکنا  هناخ  هگ  *** اهراجف نوچ  هتسکشب  ار  سیدقت  رهوگ  هگ 
اهلاقثا اه  لامحا  دوخ  لمح  رد  ارچ  يرآ  *** دوخ لمر  دصقم  قفو  رب  دوخ  لمش  ینیب  عمج  ات 

اهلابقتسا رما  رد  وت  لاح  یضام  هچ  دشاب  *** وت لاح  لآم  رهب  وت  لاعفا  دوب  ردصم 
اهلاجد وا  درگ  رب  يرگنب  دیآ  يدهم  رگ  *** يرواد رواد  يوس  زج  يربهر  رگ  ربم  زگره 

هحفص 35} }
اهلاخ ناسحا  یلاخ ز  متساب  براقا  دنشاب  *** ملا ّالا  مام  بابز و  مغ و  ریغ  دزیخن  مغ  زا 

اهلاوحا اهلاح  رد  سب  هاوخ و  تناعا  وا  زا  *** سک يرای ز  وجم  زگره  سرداد  يادخ  زا  زج 
اهلادبا اه  باطقا  تفص  ای  شتاذ  هنک  رد  *** تفرعم هاگن  ناریح  تفطاع  روفو  نآ  اب 

اهلال نوچمه  هتسب  مد  دوب  اشنا  نیا  ماگنه  *** دوب اغوی  نب  ياطق  دوب  انیس  یلع  وب  رگ 
اهلامآ ۀیاغ  وا  نافراع  رب  ناقشاع  رب  *** نافقاو شکرد  زجاع ز  نافصاو  شفصو  رصاق ز 

اهلاثمت اهریوصت  ار  شاقن  رگا  دننیب  *** ار شازفا  رون  تایآ  ار  شاف  رون  مینیب 
اهلادتسا تکاس ز  ّبر  فاصوا  رد  هدید  رگ  *** برع هاش  مجع  هام  بقل  ّیما  ربمغیپ 

اهلاکشا مه  وب  دیآ  فرع  ام  لوق  شزاب ز  *** فشک ول  دیوگ  هکنآ  اب  فجن  تشد  هشنهاش 
اهلاعفا دوب  دهاش  رشب  كاردا  زجع  رب  *** رهز ار  تلاسر  غاب  رف  كالفا  هرهز  زا 

اهلاوقا دنک  رهاظ  نآ  نیا و  ثیدح  كرت  *** نمتؤم ّیلو  الاو  نسح  ربمغیپ  طبس  زا 
اهلاّتق رجنخ  زا  وا  برق  ماقم  دیوج  *** وه تآرم  وا  تاذ  دش  دز  هولج  ینیسح  دش  نوچ 

اهلابقا هدنراد  وا  زا  داجما  هلبق  مه  *** وا زا  داّجس  تعاط  مه  وا  زا  داّبع  تنیز  مه 
هحفص 36} }
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اهلاثما شدرآ  ات  دوب  رثا  دوب و  رثاع  *** دوب رصاق  وا  زا  كارداک  دوب  رقاب  شا  هدنب  کی 
اهلاف دش  وا  زا  دوعسم  قح  ّرس  دش  وا  زا  دوهشم  *** قبس نم  راخف  هیام  قدص  نم  ماما  قداص 
اهلالغا اب  هدرک  وخ  نیعل  نوراه  سبح  رد  *** نیبم رون  يده  عمش  نید  دردب  رفعج  نب  یسوم 

اهلالتا اه  عبر  رب  اضق  زا  دنار  ردق  شرما  *** اضر وا  مکحب  دمآ  اضر  زا  دوب  اضق  مکح 
اهلایکم دوب  وا  زا  یقش  رب  دیعس و  رهب  *** یقتم ماما  الاو  یقت  يوقت  ندعم  زا 

اهلاطبا اه  تباث  وا  زا  لطاب  رب  قح و  یب  *** وا زا  لجآ  وا  زا  لجاع  وا  زا  لظ  ءوض و  هک  يداه 
اهلاجآ مرسم  وا  يرثات  ایرث  زا  تشگ  *** يرواد رواد  ار ز  وک  يرکسع  ایاربلا  فهک 

اهلاق لیق و  تسا  متخ  دسر  قحلا  ءاج  ياوآ  *** دسر قلطم  قح  وسکی  دیسر  قحلاب  مئاق  نوچ 
اهلاگنچ اهگرگ  زا  الجاع  ددرگ  عوطقم  *** الماش ددرگ  عوضوم  الماک  ددرگ  عوفرم 
اهلالعا اهلادبا  ازس  فوجا  صقان و  رب  *** انغ ار  ناحیحص  دشخب  افش  ار  نامیقس  درآ 

اهلافیق دروخ  رتشن  نادساف  نوخ  دعاص  رب  *** نادساک شناد  رازاب  نادساح  مشچ  يروک 
اهلاپیچ اهروفغف  شهگرد  رب  رس  دنیاس  *** شهر كاخ  نوچ  دنسوب  شهم  يور  نوچ  دننیب 

اهلافغا زا  یهاگآ  نز  درم و  رب  دهدیم  ات  *** نل تسا  دییأت  یفن  ات  نآ  تسا  دیکأت  ظفل  ات 
هحفص 37} }

اه لآ  اهباحصا و  شملاس  ثداوح  زا  داب  *** شمئاد ماود  مئاد  شمئاق  ماوق  مئاق 
اهلاطب هرمز  رد  شتّمه  دران  هک  وج  را  *** شتحدم ناسح  هچ  دناوخ  شترضح  مزیب  ییحی 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  بیاجعلا  رهظم  حدم 
دمآ رمق  شخر  هرهز  يرتشم  *** دمآرد هدرپ  رهچ  رهم  زا  مهم  ات 

دمآرد مزیب  افو  زا  ارم  شود  *** دمآ رگد  یتفارش  ار  برط  مزب 
بش نوچ  هرط  راتفآ و  نوچ  خر  ناز  *** دمآرب باتفآ  بش  رد  ابجعاو 
لیامح هدومن  تفص  ازوج  هقطنم  *** لیامتم دش  روت  يوس  لمح  وچمه 

لیام هدش  وس  ود  زا  شفلز  هلبنس  *** لتاقم ریش  مشچ  گنچرخ و  وچ  فلز 
برقع ود  ياتفآ  کی  ردنا  هدش  ای  *** لداعم ود  ره  هفکب  وزارت  ود  نوچ 

تسا میحج  هچ  وت  يوخ  هدنراذگ  هک  ات  *** تسا میعن  غاب  هچ  افص  رد  تخر  هکیا 
تسا میم  هچ  تناهد  نیس  هچ  نادند  تئیه  *** تسا میب  لاد ز  هچ  ام  راد  فلا  دق 

بل دهنبرا  تّمسب  شیافش  تسه  *** تسا میقس  هک  ره  هک  بجع  نیو  مسر  هچ  ود  نآ 
هدیرد رضخ  باز  هدرپ  تبل  بآ  *** هدیفت زان  هرهچ  دود و  وت  طخیا 
هدیشک هنابز  رگج  زک  مغ  شتاو  *** هدید هر  زا  دیآ  هک  یناور  باز 

بذعم تسا  شتاز  هک  یبآ  رد  هقرغ  *** هدینش هک  بجعیا  منازوس  هقرغ و 
هارمگ هتخاس  هزمغ  رحس  زا  یملاع  *** هللا هدیا  مبوخ  نوعرف  یسوم 

هار نیا  زا  هک  نیبب  شیراّحس  هر  رب  *** هللا انا  يا  وت  دنز  تسا و  يرماس 
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بشخن هم  نورب  يدمآ  هاچ  هچ ز  رگ  *** هاچ خن  نورد ز  رد  دروآ  نم  هام 
هحفص 38} }

انیم دبنگ  درگب  ات  ینک  هدنخ  *** ادلی بش  وم  دیع و  حبص  وت  خریا 
ابهصب لیم  لامک  زکارم  هصاوخ  *** انیم هیرگ  درآ  هنامیپ  شدرگ 

ادرف ندروخ  هداب  مزع  منکب  رگ 
بشما موشیم  تسم  قوش  زا  بجعیا 

جنر رد  وت  مشچ  جنغ  الهش ز  سگرن  *** جنغ رپ  وت  مشچ  لالدرپ و  وت  خریا 
جنوآ هدش  لگ  خاش  وتسرپ ز  ود  نوچ  *** جنکشا رپ  فلز  ود  شو  سواط  خر  ناز 

بّهلم ران  تسا  رضخالا  رجش  رد  *** جنران هچ  رینم  هرهچ  تخرب  يا 
لیم یحض  يوس  هچ  زا  هدومنب  وت  لیل  *** لیلاو وت  فلز  یحضلاو و  وت  خریا 

لیس نوچ  وت  قشع  میا و  هناخ  نوچ  همهام  *** لیخکی هنتف  يروشک ز  کی  تفآ 
بت رد  وت  قوش  لد ز  بات  رد  هدش  نت  *** لیو رد  وت  قشع  بل ز  ياو و  رد  هدش  ناج 

هداشگ شیع  هار  هتسب  دلب  باب  *** هداب هناشن  غورف  زا  نکب  زیخ و 
هداس برعم  يا  مکرت  یمجع  يا  *** هداسوب مج  وچمه  هیکت  منز  هکنوچ 

بحرم لتاق  تعنب  میارگب  ات  *** هد برع  يابحرم  ياوآب  هداب 
دارفا یلک و  تانیاک  يو و  تاذ  *** داجما دیس  دجم  بابرا  رورس 

دالوا هدزای  دنمئاق و  واب  هلمج  *** دازام حور و  هس  ۀهج  شش  سح و  جنپ 
ّببسم تاذ  تسا  مئاق  ببسب  نوچ  *** داجیا ملاع  ماوق  شتاذ  هب  تسه 

ماسق مساق و  میسق و  ار  ناج  يزور و  *** مالع ملاع و  میلع و  ار  ناهن  زار 
ماهفالا تلک  مث  راکفالا  تقاض  *** ماهوا تسا ز  رترب  هک  شتافص  كرد 

بت دنک  دعر  هزرلب  دیآرد  مرب  *** مان مربب  وا  راقفلاوذ  مدز  نوچ 
هحفص 39} }

یفاش مد  زا  بیبط  ار  ام  تلاح  *** یفاک فک  زا  لیفک  ار  ام  يزور 
یفاو تمکح  دنک ز  لکاشم  لح  *** یفاص ترکف  ایربک ز  هنیآ 

بترم هلمج  شیع  بابسا  مد  زاس  *** یفاوق وچمه  فطل  رگ ز  بجع  تسین 
نارمع یسوم  هچ  یهر  میرم  یسیع  *** ناویک تسا ز  رترب  هک  ار  وا  هگرد 

نامقل ترضح  تسوا  ناتسبد  لفط  *** نامیلس هچ  دص  تسوا  ناملس  رکاچ 
بّرقم تسا  هدنب  هکلب  ادخ  تسین  *** نادزی هبترمب  شیلاغ  طلغ  هدناوخ 

هام لحز و  هرهز و  رهم و  يرتشم و  *** هاشنآ رکاچ  ریت  خیرم و  هچ  هتشگ 
هاک ناج  هزین  سمش  یعاعش  طخ  *** هاج کلف  هاش  مصخ  ناج  رب  هدمآ 

بّضخم هجنپ  بیضخلا  فک  هدرک ز  *** هاوخدب هدید  نوخ  شنیرب ز  خرچ 
ار کحم  بلق و  هدرک  داجیا  وت  ضیف  *** ار کلم  تسا  وت  تاذ  تفارش ز  هکیا 

ار کی  ود  ادج ز  تیدنوادخ  درک  *** ار کمس  لها  دوب  ثیلثت  ههبش 
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بدحم حطس  طیحم  رعقم  حطس  *** ار کلف  وت  هطاحا  طسب  هتشاد 
مالسا رعشم  عرش  نکر  نید  هلبق  *** مالع دزیا  میرح  نوچ  تمرح  يا 

ماّیا رد  تسا  سب  ار  وت  هاج  دساح  *** مارحا دوب  لدز  ار  وت  يوک  هبعک 
بروم شافق  زا  مدره  درگن  یم  *** مالآ بقاعت  هشیدنا  هکنآ ز 

عشوی سنوی و  بیعش و  حون و  مدا و  ز  *** عجرم وت  يوک  يوسب  ار  لسر  هتشگ 
عطقم علطمب و  نونک  ییحی  هماخ  *** عفرا وت  ماقم  ایبنا  زا  هدش  يا 

بیطم تسا  وت  ضیف  یسیع ز  مد  نوچ  *** عملم تسا  وت  فطل  یسوم ز  فک  نوچ 
هحفص 40} }

مالسلا هیلع  یلع  یلاوملا  یلوم  حدم  یف 
رایب يد  نوچ  دوش  رزآ  مرزآ  روپ  هچ  ات  *** رایب یمرزآ  زیخ و  یقاس  تسا  هام  نیرزآ 

رایب یط  ددرگ  رمع  طاسب  نوچ  اسآ  متاح  *** رایب یپ  رد  یپ  هداب  رغاس  هب  نک  مدامد  یم 
باتش اب  لمأت  یب  یپایپ  مه  مدامد  مه 

ناس كاحض  يد  حتف  شیج  لوذخم  يذ  تشگ  *** نایواک شفرد  اب  ناتسیب  دمآ  راهبون 
ناهزیر رغاس  هب  شو  شوایس  نوخ  هداب  *** ناتساد ره  هرهش  ناتسد  روپ  تقشعز  يا 

باوثلا نسح  هنا  ًاقیحر  ًاسأکانقسا  و 
روفغ باوت  هللا  نا  قاس  ای  انقسا  *** رورسلاراد دش  نزحلاراد  هک  يداش  نیا  رهب 

روصق روح و  نادهاز  رب  ینازرا و  امب  نیا  *** روهط بآ  امن  رغاس  رد  دیحوت  مخ  زا 
بارش زا  نانج  زا  نآ  داش  تسیزیچ  زا  سک  ره 

یگنادرم درب  رس  زا  رام  وچمه  رامخ  سک  *** یگناوید یشوهیب و  هیامرس  نآ  زا  ین 
یگنازرف هیامرس  دوب  يو  زا  بانتجا  *** یگناگیب دهد  ار  ناشیوخ  قلخ  زو  ادخ  زا 

بانتجا دمآ  مزال  رونا  عرش  مکحب  شک 
حوتف دج و  دص و  هظحل  ره  دسر  يو  زا  ار  حور  *** حور توق  دشاب  هک  یلایس  توقای  نآ  زا  لب 

حوصن رهز  وا  دیآ ز  دیدپ  دش  ون  را  قساف  *** حون نافوط  دص  ود  درآ  دیدپ  لد  رونت  زا 
بارتوب بحب  شریسفت  دنزاس  نافراع 

هحفص 41} }
للز رفک و  یحام  دمحم  عرش  یماح  *** لزا حبص  هولج  یهلا  رون  رهظم 
لمع نسح  زا  درب  یئادخ  ات  ار  یگدنب  *** لبجلل هبر  رون  یّلجت  امل  ینعم 

باتک زا  سب  ارم  دهاش  نیلماعلارجا  معن 
دوجو یتیگ  کی  لالجا  رهپسکی  ناج  ناهجکی  *** دوج رحب  کی  فرش  ملاعکی  قیقحت  کلفکی 

دوقولا تاذ  شتآ  شنانمشد  رب  وا  رهق  *** دولخلا راد  یتنج  شناتسود  رب  وا  فطل 
باذعلا سئب  یکی  نیا  میعنلا و  معن  یکی  نآ 

اه اط و  کلم  هاش  نیس و  ای و  خرچ  ام و  *** ادخ تاذ  رهظم  ربمیپ  تاذ  رهظم 
یتفال راوسهش  كرمعل  تخت  بحاص  *** یتا له  رادجات  كرابت  گنروا  بیز 
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باب تسار  تفارش  مهو  لضف  تسار  تداعس  مه 
ربب ار  وا  تشگب  انمرک  میرکت  تعلخ  *** رشب رخف  نآ  دزن  دش  یجتلم  نوچ  رشبلاوب 

رمث يراز  هلان و  شدرکن  رشحم  ات  هن  رو  *** ردپ دش  مدآ  دنزرف  هبتر  زک  بجع  نیو 
باتف مدآ  یصع  ناوخ  رب  یبن  زا  نم  دهاش 

ار دوجوم  مدع  متک  زا  راهظا  درکن  یم  *** ار دوبعم  رگا  دصق  يدوبن  تقلخ  زا  شتاذ 
ار دواد  ترضح  يدوبن  لماش  را  شفطل  *** ار دورمن  رزآ  نشلگ  درک  را  لیلخ  رب 

بانا مث  ًاعکار  َّرخ  شیدرک  رمث  یک 
تسا رهوج  تاذب  مئاق  ضرع  ره  مئاد  هکناز  *** تسا ردیح  دوجو  دجوم  ار  داجیا  ملاع 

تسا رکنم  یشخب  رون  رد  ار  دیشروخ  ببس  ناز  *** تسا رظنم  رد  رگ  هولج  ناناج  روک و  رظان  مشچ 
باتفآ رونز  دیامنب  راکنا  نوچ  هنرو 

هحفص 42} }
رحب ّرب و  ویدخ  نآ  اب  لسر  متخ  سپ  زا  *** ردق لالجا و  نینچ  اب  تلالج  هاج و  نانچ  اب 

رکب رمع و  وا  رب  دندیزگب  هدرک  شقح  بصغ  *** رکم دندرک  نیرکاملا  ریخ  هللاو  زا  لفاغ 
بارغلا ناک  اذا  دنتسناد  هکنآ  دوجو  اب 

کل رصنلا  ًادساح  نم  امنهر  ویدخ  زا  *** کلف زا  نوزفا  تسه  ناک  تتعفر  لالج و  زا 
کلم ارناشیا  هکناز  میوگچ  تنادوسح  اب  *** کعم هللا  لاح  ره  رد  هکناز  يذ  نامداش 

بارخللا ونبا  تومللاودل و  دیوگ  نامز  ره 
رشتنم دارج  دننام  دندنچ  یهب  ور  *** رشا بازحا  مزر  زورب  تک  يربژه  يا 

رتتسم ریمض  نوچ  تغیت  تسا و  لعف  وت  تمصخ  *** رضتحملا میشهلاک  تیودع  رمع  نمرخ 
باهتلا یناهن  دزادنا  شبلق  رد  یمه  ناز 

ناتسآ ردنا  مدآ  نیتسآ و  ردنا  ملاع  *** نامز هام  نیمز  هاش  يا  يراد  کنأش  لج 
نامسآ رتخا  رپ  دمآ  وا  ّرد  سکع  مه ز  *** ناکم يدرک  فجن  رد  ات  نایشآ  شرع  هش  يا 

باتفآ نشور  دیدرگ  وا  رون  بسک  مه ز 
رینتسم ناشخر  هام  نابات  رهم  زا  دوب  ات  *** رینم اسآ  باتفآ  ییحی  عبط  دشاب  هک  ات 

ریسا اداب  بعت  گنچ  رد  وت  رهم  یب  هک  نت  *** ریسم نودرگ  دوب  ات  نیمز و  نکاس  دوب  ات 
بابک اداب  الب  ران  رد  وت  قوش  یب  هک  لد 

بویغلا مالع  ظفح  رد  وت  بابحا  بوطخ  زا  *** بوطخ زا  یلاخ  هلفس  ناهج  دوبن  ات  داب 
بورغ زا  نآ  لوفا  زا  نیا  دابم  نمیا  دبا  ات  *** بوضغ رمع  رتخا  دوسح و  تخب  بکوک 

بای هرهب  يراوخ  نآ ز  يوج و  هرهب  تلذ  نیا ز 
هحفص 43} }

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  حدم  رد 

مالسلا هیلع  نسحلا  هللادعیبلا  نینوکلا  یلوم  حدم  یف 
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لیسگ نامیپ  اوس  ام  زا  وا  قوش  زا  نیسح  نوچ  *** لد ناج ز  يا  یمزاع  نوچ  شا  هبعک  فاوط  رب 
ناهن تلفغ  دوش  نطاب  رهاظ و  يافص  اب  *** لصتم عّتمت  يریگ  رب  رمع  هرمع  ات ز 

بایب ار  لد  دوب  لد  زا  یتیآ  لگ  هبعک  *** لجخ فئاط  فئاخ و  شقیرط  رد  کلاس  هچ  دش 
رپس هر  نالیغم  لاخ  اب  رقف  قیرط  رد  *** رثا يوج  تقیرط  ریپ  زا  ملع  هنیدم  رب 

رذگ يدرک  نوچ  لقع  رایرهش  راید  رد  *** رتزودلد رتزوس  ناج  رقس  زا  تسا  رورح  شک 
بای هرهب  تراهط  اب  ترایز  ضیف  زا  شاب  *** رسب ات  اپ  زا  يوش  تقیقح  تاقیمب  نت 

مامّتلاب هر  هدش  هتسر  لئاذر  زک  لئاصخ  زا  *** مادم نک  قیالع  زا  دّرجت  مارحا  دصق 
مانا ضغب  افج  دیک و  ایر  كرش و  هعمس و  *** مائل بح  دسح  دقح و  هنیک و  ربک و  لخب و 

بانتجا امنب  هتشگ  تعیرش  رد  یهنم  هچناو  *** مارح نک  دوخرب  هتسیاشان  فاصوا  رگ  داب 
ار میهاربا  موسرم  نک  فوط  زا  طوش  تفه  *** ار میلست  هبعک  نایوگ  کیبل  ارد  سپ 
ار میرکت  تعلخ  ناتسب  زار  زامن و  رد  *** ار میلعت  نوچ  داد  یهجو  تهجو  زا  وت  رب 

باصن رفاو  وشب  مه  بیصن و  لماک  وشب  مه  *** ار میم  نوچ  لد  لاد و  نوچ  اردق  نک  فلا  نوچ 
يوگب ار  تعاط  کیبل  روآ و  دجو  هلو  ره  *** يوجب ار  ةورم  هورم  ةوفص و  يافص  سپ 

يوفر نک  ندرک  مالسالا  جح  زا  لد  مخز  *** يوپب ار  هر  نیا  هرهب  یهاوخ  رمع  هرمع  رگ ز 
هحفص 44} }

باتم ور  تقیرط  نیز  چیپم و  رس  تعیرش  نیز  *** يوبب لگ  نیا  ایب  دش  عّتمت  مارحا  تقو 
رایب ور  تفیخ  فیخ  انم و  رد  يوشب و  نت  *** راذگ نک  تمحر  بازیم  بناج  رگید  راب 

رارق دوخ  فوقو  وا  رد  دبا  ماش  ات  زاس  *** راوتسا وش  تفرعم  رد  فلدزم  رد  فلتؤم 
باتش دص  اب  امن  ینابرق  عبط  دنفسوگ  *** رآ رب  لذ  كاخز  تعاط  هرمج  زاین و  نک 

فالخ یب  نکفا  توهش  يوسب  تعاط  هرمج  *** فارتعا ریصقتب  نک  يآ و  میلست  رس  سپ 
فاطم ار  ناج  دوب  وک  نک  رجح  نیا  مالتسا  *** فاوط نک  رآ و  يور  لد  هبعک  يوسب  مه 

باتفآ دیآ  علاط  تداعس  حبص  زا  هک  ات  *** فاکتعا نک  تفرعم  يانم  ردنا  بش  هس  ات 
تسا مک  شگنسرف  تسا و  رود  رطخ  کیدزن و  هار  *** تسا مظعا  شرع  نوزفاک ز  نیبب  ار  لد  هبعک 

تسا ماوت  رعشم  رجح و  انم و  فیخ و  هلبق و  *** تسا مزمز  وا  رد  هدید  کشا  تسا و  مالسا  نکر 
باب تسوا  میطح و  وا  هورم  تسوا  نکر و  تسوا  *** تسا مدقا  ترایز  ار  وا  ماقم  ره  رد  لحم  ره 

ار جاح  فاطم  ینعی  البرک  كاپ  كاخ  *** ار جاتحملا  ۀلبق  ترایز  نک  یهاوخ  هبعک 
ار جارعم  هتفای  وا  رد  هک  رگنب  یفطصم  *** ار جاهنم  نیا  ریس  رد  وش و  شیوک  مرحم 

هحفص 45} }
باستنا قشع  فرفر  رب  وج  لقع  قارب  زا  *** ار جات  رس  رب  كالول  زا  هداهنب  فرش  نیز 

نیتأشنلا یف  نیفراعلا  رخذ  قافالا  ۀبعک  *** نیسح ینعی  نیقشاعلا  رخف  قاشعلا  دیس 
نینح ردب و  رد  رای  ار  یضترم  یفطصم و  *** نیع رون  ار  یفطصم  لد  هراپ  ار  یضترم 

بآم یمتخ  هضور  خاش  خاک و  رون  رون و  *** نیقفاخ رد  اوسام  ذالم  اجنم  أجلم و 
تسوا يوس  نادزی  يور  وادخ  يوس  وا  يور  *** تسوا يوک  رعشم  نکر و  انم و  فیخ و  هورم و 
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تسوا يوکشم  نافراع  دزن  قافالا  ۀبعک  *** تسوا يوربا  ناقشاع  رهب  قاشعلا  ۀلبق 
بایغ وا  تسا  روضح  وا  تسا  روضح  وا  تسا  بایغ  وا  *** تسوا يور  تمحر  رجح  افص و  یعس و  مزمز و 

ممه رجح  تفرعم  نکر  لابقا  هلبق  *** مرک ّخف  اخس  بازیم  لامآ  ۀبعک 
مرح باب  نید  ناورداش  لاضفا  رعشم  *** ممه کسن  فرش  تایآ  لالجا  کسنم 

بآملا نسح  کلسم  شیوک  مالسالا  ۀّجح  *** مما فهک  تمرکم  فیخ  عرش  راجتسم 
نلع ّرس و  رد  هدروآ  میظع  حبذ  ینعم  *** نفک نینوخ  دّیس  مظعا  هللا  حیبذ  نآ 

نتتفم رجاه  لیعمسا و  ناج  ار  یکی  ره  *** نت ود  داتفه و  درک  نابرق  تسود  يانم  رد 
بارتوب بلص  مه ز  یفطصم و  لسن  مه ز  *** نسح لجن  رفعج و  نوع و  سابع و  ربکا و 

افج ریت  نیک  غیت  مدامد  دیآ  شنت  رب  *** افق زا  شدنرب  رس  يدینش  ینابرق  چیه 
ایتوت ددرگ  بسا  مس  ریز  رد  شرکیپ  *** ادج مه  زا  دننک  شمادنا  اضعا و  بل  هنشت 

بارخ ار  نید  هبعک  نوجح و  ناکرا  درک  *** اطخ ملظ و  نیا  زا  دایرف  افج  روج و  نیزا  داد 
هحفص 46} }

شربکا یلع  رواد  ترضح  یلو  نآ  *** شربمغیپ یناث  رگید  نابرق  کی  دوب 
شرکیپ رجنخ  ریت و  غیت و  دش ز  هراپ  هراپ  *** شرس نیک  زا  دنتفاکشب  رگدادیب  تماک 

بابک ییحی  لد  نوچ  ارهز  بلق  دش  شمغ  زا  *** شرگید مخز  رهب  دمآ  مهرم  رگید  مخز 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  نیدلا  بوسعی  نیدحوملا  دیس  حدم  یف 
دز راز  لگ  رس  رب  رازه  ادیش  لد  اب  *** دز رازلگ  رس  رب  راهبون  ملع  زبس 

دز رازآ  ملد  رب  شیوخ  راسخرز  راز  *** دز رازآ  هم  رد  راگن  ابهص  رغاس 
باتفآ زا  رب  هولج  نسح  رازابب  زیخ و  *** دز رازاب  رس  رب  نسح  سوک  تخرد  هکیا 

هتخادنا هتخاف  نمچ  ردنا  هلغلغ  *** هتخارفا دقاب  ورس  دازآ  هدمآ 
هتخاس هتخوس و  تسود  رجه  اب  نم  نوچ  *** هتخادگب لد  اب  عمش  هچ  نارجه  شتآ  ز 

باجع ءیش  کلذ  بیجع  رما  اذه  *** هتخاب نید  شناد و  رایتخا  لد و  ربص و 
هاوخرذع ربخشوخ و  دیع  نامیلس  دزن  *** هار فرط  زا  دسریم  ابص  داب  دهده 

هاگتخت شدرواک  یکی  نامیلس  تساوخ  *** هاجو ّزع  اب  وت  دزن  لگ  سیقلب  دیاک 
باتکلا ملع  يدنع  هب  کیتآ  انا  اه  *** هاگن کی  زا  رتشیپ  تفگ  زورون  فصآ 

يد كاحض  رکشل  نمچ  زا  نورب  هدرک  *** یک هچ  نبلگ  هدمآ  نایواک  ملع  اب 
یم شوایس  نوخ  دوب  هک  مخ  زا  دز  شوج  *** یه زورون  متسر  راهب  شخرب  هچ  دز 

بایسارفا رگ  تسوا  میورسخیک  دوخام  *** يد کلم  رب  مغ و  رب  زاتک  رت  نکاکرت 
روبقلا یف  نم  تثعب  غارب  رهاظ  دمآ و  *** روشن زور  شروش  غابب  ادیوه  تشگ 

هحفص 47} }
روص خفن  اب  هدماک  داب  لیفارسا  هچ  دش  *** رودص نامرف  هتفای  رشن  رشح و  رب  انام 
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باسحلا موی  شروش  يرکنم  رگ  ارگنب  *** روهظ تمالع  تفای  مایق  مایق  رهب 
نیمسای نمس و  زا  رامش  یب  يرهپس  اب  *** نیدورف هشداپ  تفرگ  ار  نیمز  کلم 

نیب هدرسفا  تلاح  ار  هتسخ  لد  قشاع  *** نیگن ریز  هدمآ  نسح  کلم  ار  وت  هکیا 
بآ وت  رهچب  هچنآ  تسا  نم  مشچب  هلمج  *** نیچ وت  فلزب  هچنآ  تسا  نم  مسجب  هلمج 

تشهبیدرا هدماک  اخر  یتشهب  زیخ  *** تشهب میسن  زاب  غاب  فرط  زا  دزویم 
تشرس رزآ  دش  ربا  داهنرزآ  دش  غاب  *** تشهبیدرا هم  رد  رورغ  هم  يا  تدیاب 

باحس زا  رهگ  ضیف  اوه  زا  ریبع  يوب  *** تشک تشد و  فرطرب  میرگنب  ات  هک  زیخ 
نمس رب  دش  هتخیب  راوهاش  ّرد  ربا  ز  *** نمچ رد  دش  هتخیر  راهبون  زا  ون  حرط 

نمی ناک  هچ  هوک  قیفش  سکع  تشگ ز  *** نتخ تشد  هچ  خاک  قیحر  يوب  تشگ ز 
بانگشم لجخ  زاس  دوخ ، يوم  ینتخ  زا  *** نم يوم  ینتخ  يا  ، رای لعل  ینمی  يا 
رکش درگب  روم  هام  فارطاب  هلاه  *** رظن رد  نایع  هدرک  خر  فرطرب  وت  طخ 

رت کشم  زا  تخر  رب  شخر  دیامن  تبث  *** رگداد نینچ  هتفگ  ار  عنص  ملف  ای 
باتهام دنک  ریس  بشب  هشیمه  هچ  رگ  *** رمق رد  دنک  ریس  وت  ياسآ  بش  طخ 

رای يوجلد  طخ  نوچ  تسود  يوربا  مخ  نوچ  *** راکشآ قفا  دش ز  لاله  خرف  هک  زیخ 
راسمرش لعفنم و  باتفآ  دوش  هک  ات  *** راذع زا  مامت  هام  لجخ  دش  ار  وت  هکیا 

باهش نوچمه  ناشخر  لیهس  نوچمه  نابات  *** رآرب مخ  قفا  زا  شو  دیشروخ  هداب 
هحفص 48} }

دش هزاغرپ  خر  اب  سورع  رغاسب  هلال  *** دش هزات  رگد  راب  طاشن  ار  نهک  خرچ 
دش هزاورد  هتخاس  شیع  ار ز  برط  رهش  *** دش هزاریش  هیام  باحس  ار  لگ  رتفد 

بابش نامز  هزات  نود  خرچ  نهک  درک  *** دش هزادنا  کی  ود  ره  بش  زور و  تکرح  رد 
ما هزور  لصح  ام  زوس  زوس  ایر  باز  *** ما هزور  یس  هزور  ایر  يور  دوب ز 

ما هزویردب  تسد  دادن  نوگلگ  یمرگ  *** ما هزوریف  دبنگ  افج  زا  نوبز  درک 
بآز ار  لد  شتآ  شومخ  میامنب  ات  *** ما هزوک  نوگ  هنیآ  زاسب  قرزا  شتاز 
مایص دیع  يداش  ایقاس  اج  زیخ ز  *** ماج هچ  ادیوه  تشگ  مخ  هزوریف  رس  رب 

ماکب مناهج  راک  هعرج  زا  هچ  تشگ  *** ماع ماعنا  نک  شیب  صاخ  فاطلا  زا  نم  رب 
باوث قیرط  تسین  نیا  زج  مناهج  ود  زک  *** مامت یتیگ  ود  شیع  نک  هعرج  رگدز  اه 

هتخیب رت  ربنع  نمچ  رد  رگم  ربا  *** هتخیر رهگ  لعل و  نمد  رد  رگم  داب 
هتخیبآرب غیت  لدع  ملظ  هیسرب  *** هتخیگنارب لعل  رد  یهلا ز  حبص 

باقر کلام  رورس  لدج ، ماما  مکح  *** هتخیمآ مهب  شوخ  ار ، گرگ  هرب و  رم 
میظع یلع  تنا  شرع  شیادخ ز  هدناوخ  *** میلع ار  ردق  زار  ربیخ  ار  اضق  ّرس 

میم اح و  زا  دصق  ام  اه و  اط و  زا  لصحام  *** میحر ّبر  رهظم  روفغ  ّیح  ینعم 
باوثلا نسح  ینعم  لاملا  ریخ  ةروص  *** میدق اب  وا  مدق  مه  ثودح  اب  وا  ردق  مه 

جات نامیلس ز  هفحت  تخت  ردنکس ز  هیده  *** جارخ رسارس  هدرب  لسر  ار  وا  هگرد 
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جازتما مهب  هداد  ار  دادضا  شمکح  *** جالع شفطل  جرنم  رقف  درد  رب  هدمآ 
بآم یمتخ  تلم  مانالا ، ریخ  ۀنس  *** جاور یتیگب  هداد  شیهللا ، دی  تسد 

هحفص 49} }
لاثمیب یبن  وچمه  نیرق  یئادخ  وچمه  *** لالج رهپس  بطق  فرش  خرچ  روحم 

لاحم شهیبش  ضرف  هابت  شلیدع  رکف  *** لامش شمکح  ذفنم  ابص  شرما  يرجم 
باکر شتیمک  رهب  نانع  شدنمس  رهب  *** لاله ناشکهاک و  نیرب  خرچ  هتخاس 

دوهش ماقم  هداد  بیغ  تایآ  هچنآ ز  *** دوجو ّرس  ینعم  درخ  ناج  رهوج 
دوقولا تاذ  يران  نانمشد  اب  شرهق  *** دولخلا راد  يدلخ  ناتسود  اب  شرهم 

بانطنایرش گر  زا  گندخ  نامرح  شتاز  *** دوسح قلخب  هدرک  ودع  ناجب  هداد 
دهد ناقاخ  رسفا  مج  تخت  یک و  جات  *** دهد ناطلغ  رهوگ  شفک  يریقفب  نوچ 

دهد نامع  تلجخ  درب  مزلق  قنور  *** دهد ناشخدب  هوک  نیچ  تشد  نمی  ناک 
بای هرهب  شمرک  زا  ینمیرها  دوش  رگ  *** دهد نامیلس  هاج  يردنکسا  تمشح 
مدق نیرق  هتشگ  ثودح  ردنا  وت  تاذ  *** مدع زا  دوجو  داد  تانکمم  همهب  يا 

ملق حول و  ینعم  تلد  نابز و  تسه  *** مدق تباث  هدنب  لیئربج  تلسر  نوچ 
بارتوب وخ  تینک  یگداتفا  هدرک ز  *** ملع تلالج  هچ  رگ  شرع  رترب ز  هدزرب 

وت نابرد  ناویک  هاج  زع و  رد  هدمآ  *** وت ناویا  ناهیک  ماقم  ولع  دش ز 
وت ناسحا  ناوخب  نامهیم  ناهج  قلخ  *** وت ناوخ  رب  هدئام  هام  رهم و  نان  صرق  ود 

باسح یب  تدماحم  رمش  یب  تلئاصخ  *** وت نادزی  ةردق  راکشآ  تیوزاب  ز 
یلعلا تنا  کنا  ّولع  زا  ادخ  وچمه  *** یلجنم وت  هتشگ ز  بیغ  رارسا  همه  يا 

یلج صنب  هتفگ  ادخلوسر  کیل  *** یلو ار  ادخ  وت  يا  تادخ  میاتسن  یم 
باب بلص  زا  هفطن  مام  نطب  زا  هداز  *** یلع روضحب  زج  جورخ  دیامنن  یم 

هحفص 50} }
وت مدآ ز  لسن  هب  کلم  رب  فرش  هاگ  *** وت مظعا ز  شرعب  لامج  زا  غورف  هاگ 
وت میرم ز  روپ  هب  شخب  حور  مد  هاگ  *** وت مرکا ز  حونب  تاجن  نافوط  هاگ ز 

باتفآ دنک ز  نایع  مرقلا  قش  رس  هک  *** وت مجلم ز  نباب  یتصرف  نانچ  هاگ 
یئوت نادزی  یلو  هلا  ملع  میلع  *** یئوت نآرق  صنب  یبن  كاپ  ّیصو 

یئوت ناحبس  غورق  ار  سنا  لفاحم  *** یئوت ناوضر  ضایر  ار  سدق  ریاظح 
باهتلا تیرود  تسارچ ز  ییحی  ناجب  *** یئوت نارین  رانز  همه  شخب  تاجن 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  حدم  رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نیلقثلا  لوسر  نینوکلا  عفاش  تعن  یف 
زورون ورسخ  برط  ینشج ز  هتسارآ  *** زورون همغن  ات  هدز  اسیکن  هچ  لبلب 

زور ونب  ماک  ارم  داهرف  هچ  تسا  خلت  *** زور زا  بش  هدروآ  وت  فلز  يا  نم  نیریش 
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بل نیریش  نآ  زا  دزب  مماک  یخلت  اه 
میظعبت تسبومک  هناریبد  هجیسوب  *** میهید هربق  رسب  تشهارف  هناهاش 

میب زا  نیهاش و ش و  لگنج  رجش  كرب  دش  *** میس نمسب  نیمیس  رپهش  زا  طب  دناشفا 
بدؤم هوعص  درگنیم  وا  هیاس  رب 

هفوک دح  ات  اطخ  میلقا  دح  رس  زا  *** هفوکش لفط  نمچب  دمآ  خش  دهم  رد 
هفولع هتشگ  ار  همه  یعیبر  ربا  زا  هفوخم *** تسد  رد  همه  نایرع  هیاد و  یب 

بّضخم هجنپ  ار  همه  یعیبط  ضیف  زا 
هلایپ هب  دمآ  یم  شیراهب  ربا  زا  *** هلال ماجرت ز  هزبس  فکب  تفرگب 

هلاژ هلال ز  نم  تب  رهچ  هدز  يوخ  دش  *** هلاوح هتشگ  یمه  قزر  ار  همه  انام 
بغبغب ماف  هیس  لاخ  هدز  هنوگنیاک 

هحفص 51} }
قئالع دیق  زا  دشوا  زا  نمچ  ورس  *** قئادح گنرلگ  دش و  نیتاسب  زبسرس 

قیاقش دروآرب  هزین  فکب  هزبس  زا  *** قیاش هچ  داب  لگ  يزیر  نوخب  دیدرگ 
بدحم حطس  رب  هک  طوسبم  هیاس  نوچ 

یپ ارم  تسا  زاححب  نیادم  هار  زک  *** ير هر  زاس  اهر  هجهل  یندم  يا  زیخ 
یمارم دادغب  هرصب و  طش  روآ ز  *** یهاله ورس  يرمشاک  يا  مهم  يدجن 

بترم زاس  برط  بابسا  ما  هفوک  زا 
راب رگد  زان  هشب  زانهش  همغن  زا  *** راخرف تب  لیاز  تفآ  زاحح  روش  يا 

راو برع  زورونب  تسا  يراصح  كرت  ناک  *** راو برع  زورون  همغن  نزب  زورون 
برعم زورونب  تسا  یقارع  هام  نآ 

زیوالد فلز  امن  رود  رمق  فرط  زا  *** زیخ اله  هام  لحز و  نارق  تسا  سحن 
زیر رهگ  ربا  دوش  هک  دش  نایع  هتکن  نیو  *** زیخر رد  عزج  ارم  هتشگ  تخر  فلز و  زا 

برقع هگتولخب  ياج  رمق  تفای  نوچ 
فرگنش وت  فرب  دش و  راگنز  وت  بامیس  *** فرب ملق  بامیس و  وت  گنر  يا  يد  شاقن 

فرص دوش  هدوهیب  هب  وت  دادم  دیپسا  *** فرط يربن  ناتسبز  هک  رادرز  هرهچ  اب 
بّهذم درک  نمچ  قاروا  لگ  خرس  ات 

سفنت حبصلا  سعسع و  اذا  لیلل  و  *** سک ره  هتفای  نمچب  نیرسن  لبنس و  زا 
سمخمب ییحی  یناوخ و  لزغی  لبلب  *** سرون هزبس  رفس و  ون  لگ  ياپ  رد 

بل یمه  كالول  هش  تعنب  هدوشگب 
لّلکم جات  ارو  تیا  باتک  مازک  *** لسرم یما  یبن  یمارگ  ناطلس 

لوأم ماکحا  ریاس  يوق و  شمکح  *** لّوا رداص  دوب و  رخآ  ربمغیپ 
ببسم داجیا  ملاع  ببس و  شتاذ 

هواس هچایرد  دود ز  نورب  دروآ  *** هواک تیار  دنکش  شرصن  تیآ  ات 
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هحفص 52} }
هوای لطاب و  ره  هخسن  وا  زا  خسن  دش  *** هوامس هواس  طش  سکعناور  دیدرگ 

بّذکم لاوقا  زو  لیطابا  ماکحا  ز 
نیادم ناویا  سراف و  هدکشتآ  *** نیابم درک  ور  رش  زا  شومخ  دومنب 

نیاعم درک  مرح و  زا  ناتب  دنکفا  *** نئاک وه  ام  نوکی  ناک و  ام  ربخم  دش 
برلا هلزنا  ام  ینعم  ناتب  نالطب 

نارمع یسوم  مه  میرم  نب  یسیع  مه  *** ناتسبد لفط  یکی  وچمه  وا  رضحم  رد 
نامقل ترضح  وا  رب  تمکح  همهنآ  اب  *** نامیلس روم  زا  مک  تسه  وا  هبتر  اب 

بتکمب داتسا  يوس  دیآ  هک  تسا  یلفط 
هاگرد رکاچ  شدوب  ناس  لحز  خیرم  *** هاگرخز خیم  یکی  هچ  دراطع  تسار  وا 

هاوخ ررض  عفن و  رثا  شرهم  هچ  يور  زا  *** هام فرش  شیور ز  هرهز  يرتشم  دش 
بکوک ود  عیبرت  تسین ز  يرثا  هنرو 

ناوخ انث  قافآ  همه  تفیرش  مان  رب  *** ناونع هردانرف  همان  رد  وت  مان  يا 
ناسحا دوخ  ناّسحب  فطل  زا  نکب  اهاش  *** ناّسح هچ  جنس  نخس  وت  حدمب  تسا  ییحی 

بلطم وت  ناسحا  زج  تسین  انث  اروک ز 
تلالج راکنا  وت  دیامن ز  هک  سکنآ  *** تلذب نورقم  مغ و  نیرق  هتسویپ 

تلم لیام  ار  وت  هدیدرگن  هک  سکنآ  *** تلالم كاخ  شفرش  ریرس  هراومه 
بهذم عبات  ار  وت  تسا  هتشگن  هک  سکنآ 

مالسلا هیلع  یلع  حدم  مخریدغ و  هعقاو  رد 

مالسلا هیلع  ریمالا  ءانث  ریدغلا و  ۀعقو  یف 
بابشلا دهع  منتغا  ًاقیحر  ًاساک  ینقسا  و  *** باغ لیّللا  ّنا  قاس  ای  مق  دیعلا  موی  ءاج 

بارش برش  زا  هن  نک  مماما  قوش  زا  تسم  *** ریصع مخ  زا  هن  هد  مریدغ  مخ  زا  هداب 
هحفص 53} }

بارخلل ونبا  تومللا و  ودل  هک  مثیدح  نیز  *** تسا لد  ردنا  بارطضاک  هد  نوکس  ربص و  میم  ناز 
باوخ ریثأت  مرس  زا  نک  نورب  یم  یحوبص  زا  *** حیبص حبص  نیا  ردنا  محیلم  رای  يا  یلاح 

باتفآ رغاسب  نک  مخ  قرشم  زا  مرگ  مرگ  *** میدنیا تسا  حبص  هراچ  نک  یمب  ار  يد  يدرس 
باب حتف  یهلا  دیئات  ار ز  ترصن  حتف و  *** تشگ هک  نک  هللا  نم  رصن  تیآ  زا  حاتتفا 

باوصلا بوص  وا  رد  دش  ادیپ  هک  يدیع  ابحرم  *** داشرلا ضرا  وا  رد  دش  رهاظ  هک  يزور  اذبح 
باجح یب  اراکشآ  تیالو  جرب  زا  تشگ  *** مکل تلمکا  مویلا  قرشم  باتفآ 

باش خیش و  رب  دش  ماعنا  فیرش  زور  نینچ  رد  *** یتمعن مکیلع  تممتا  دحیب  تمعن 
باسحلا موی  زا  هشیدنا  ارم  لد  ردنا  دشاب  *** یکب ات  ار  ادخ  دشخب  هنگ  دزیا  باسحیب 
باجتسم دش  ایلوا  ياعد  يزور  نینچ  رد  *** دنمدوس دش  ایلوا  عوشخ  يزور  نینچ  رد 
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باتفآ لیلد  دمآ  باتفاک  دش  نایع  نید  *** دومن رهاظ  یلع  ردق  یبن  يزور  نینچ  رد 
باطخ بجاو  بناج  زا  دناسر  شلاّعف  لقع  *** مرجال شیور  دوب  ناکما  يوس  لوا  لقع 

باختنا رون  دیرجترتفد  ردنا  وت  يا  *** بختنم تاذ  دیحوت  روشک  ردنا  وت  یک 
باقر کلام  ورسخ  تعیرش  میلقاب  يا  *** رهچ هدنبات  رتخا  تلالج  نودرگب  يا 

هحفص 54} }
باتکلا ما  ترکشل  يرقلا و  ما  تروشک  *** یتا لهزا  ترفغم  هللا  عم  یلزا  تنشوج 

باسحکی ردنا  یلابقا  طیحمکی  هللا  كداز  *** بلس کی  ردنا  یلالجا  ناهجکی  هللا  کناص 
باب باب  تحیدم  رد  لصف و  لصف  تیانث  رد  *** فحص ةاروت و  هدوب  روبز و  لیجنا و  تشگ 

بای هرهب  يدرکن  ار  تلاسر  غیلبت  هنرو  *** لزن ام  غلب  هللا  لوسر  ای  ّیلع  یف 
باتش اب  مرهب  دیزاس  نارتشا  زاهج  زا  *** يربنم کنیاک  دومرف  ار  باحصا  یفطصم 

بارتوب تسد  تفرگب  ربنم و  زارف  رب  *** تسشن رب  ربمیپ  هگنآ  دنتسارآ  يربنم 
باش خیش و  رب  دوب  رورس  یلع  نیا  موق  یک  تفگ  *** ماع صاخ و  رب  دوب  یلوم  یلع  نیا  موق  یک  تفگ 

باوث ردنا  باوث  نآ  تسا  باقع  ردنا  باقع  نیا  *** تیصعم شیالواب  تعاطا  وا  يالو  یب 
باجحلاب تراوت  یّتح  دش  درز  تلجخ  روخ ز  *** نایع دش  يزور  دیشروخ  رب  رد  وا  تعلط 

بارت تنک  ینتیل  ای  نیرب  شرع  رد  تفگ  *** نیما لیربج  درک  تینک  هکنوچ  شبارتوب 
باطخلا لصف  وا  رما  تقیرط  راطقا  رد  مه  *** اضقلا نسح  وا  مکح  تعیرش  راصما  رد  مه 

بایترا زا  دوب  عفرا  وا  ناش  هناش  لج  *** فاصتا زا  دوب  سدقا  وا  تاذ  همسا  زع 
باستنا قولخمب  ار  قلاخ  تسین  يرآ  يرآ  *** طابترا دوبعمب  ار  دباع  تسین  يرآ  يرآ 

بانم بیان  ارم  وا  كاپ  تاذ  تفارش  زا  *** ماقم مئاق  ارم  وا  دق  صخش  تلالج  زا 
بآملا نسح  شهگ  رد  باوثلا و  نسح  شتعاط  *** لالجلا بطق  شترضح  لآملا و  ریخ  شتمدخ 

هحفص 55} }
باکر لیخ و  تجاح  تیودع  رهب  زا  تسین  *** مزر زور  ردنا  هک  یهاشنهش  نکفا  ربژه  يا 

بانط ار  لد  دص  تسه  گندخ و  ارناجدص  تسه  *** وم ترات ز  ره  هکناز  ناگژم  تریت ز  ره  هکناز 
باهش زا  ریت  حمار و  زا  حمر  نودرگ و  زا  رپسا  *** ناشکهک زا  کنت  رهم و  زا  نیز  هام و  زا  باکر  مه 

باوص زا  رود  دوب  نایاناد  دزن  رد  نخس  نیا  *** ادخ کلم  هدنامرف  يا  مناوخ  تیادخ  رگ 
بابحکی ردنا  ياج  ةردق  ار ز  ایرد  تفه  *** یهد رگ  دیاش  کیل  یئادخ  میوگیمن  نم 

بانط نایرش  گر  زا  ار  اغد  مصخ  ندرگ  *** ینک رگ  يداش  کیل  یئادخ  میوگیمن  نم 
بارت رب  یگرب  داب  اب  دتفوا  یتخرد  زا  *** نوچ وت  مکحیب  کیل  یئادخ  میوگیمن  نم 

باحس زا  ناراب  هرطقکی  دوش  لزان  نیمز  رب  *** نوچ وت  رما  یب  کیل  ییادخ  میوگیمن  نم 
باب بلص  زا  دهن  ور  یلفط  مام  همیشم  رب  *** نوچ وت  نذا  یب  کیل  یئادخ  میوگیمن  نم 

بالگ ردنا  لگ  يوب  نوچمه  تشگ  رهاظ  وت  رد  *** ادخ فاصوا  کیل  یئادخ  میوگیمن  نم 
بالقنا تسا  لاحم  هّیهاّمب  ار  ایشا  هچ  رگ  *** ناهج رد  ءایشا  تاذ  بالقنا  رب  يرداق 

بارغ زا  ناشخرد  رهم  نوچ  غیت  يرآرب  نوچ  *** بورغ تقو  دسر  رد  ار  ودع  رمع  رتخا 
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هحفص 56} }
بابک مغ  رانز  لد  كاله و  نیک  غیت  نت ز  *** تشگ وت  نارجه  ار ز  ییحی  هدنب  ارایرهش 

بارطضا تریح ز  هیت  رد  مه  راو  یسوم  هچ  ات  *** امندوخ يوک  هار  يرضخ  نوع  اب  ارمرم 
باتش دراد  کلف  ات  گنرد و  دراد  نیمز  ات  *** لاوز دراد  نامز  ات  ثودح و  دراد  ناهج  ات 
باذع رد  دبؤم  تیادعا  میاد  ناطیش  وچمه  *** نانج رد  دلخم  تبابحا  میاد  ناوضر  وچمه 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  دالیم  رد 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نیدلا  بوسعی  دالیم  یف 
بجرلا یف  يدامجلا  دعب  بجعلا  مث  بجعلا  *** بجع ینشج  نهک  رید  نیا  رد  ون  زا  دش  زاس 

بجتحم دش  بجر  هام  تلجخ  زا  باتفاک  *** رهچ دیشروخ  يا  زاس  رونم  ار  ملظم  رهد 
بستنم تیالو  دیشروخب  هم  نیا  تسا  هدماک  *** يرتشم ناویک  مارهب و  تا  هرهز  رب  يا  زیخ 

بصق رب  رد  ار  ورس  هالک و  رس  رب  ار  هام  *** دیدن سکالاب  ورس  يا  تتماق  لامج و  زج 
بطر بل  رد  ار  هام  ریبع و  رس  رب  ار  ورس  *** تفاین سک  امیس  هام  يا  تیوسیگ  لعل  ود  زج 

بش ریس  ناشخر  دیشروخ  رد  هدید  سک  اجک  یک  *** تسا وت  ناشخر  رهچ  ردنا  يراسوک  بطخ  زج 
بنذلا وذ  دشابن  روخ  ماسحلا و  وذ  دشابن  هم  *** تسا وت  يوسیگ  وربا و  رب  لمتشم  ناک  تخر  زج 

هحفص 57} }
بسح رمشک  زا  هیاد  نیچ  زا  هیاریپ  اطخ  زا  *** یسک دراد  اجک  تماق  زا  وسیگ و  زا  وت  زج 

بنعلا ءام  دهد  یتسم  ارچ  ارنارایشوه  *** تسین وت  مشچ  تیفیک  زا  يورد  یناشن  رگ 
برعلا بوسعی  لحنلا  ریما  دولوم  رهب  *** ماجب نک  تفارش  دهش  مجع  كرت  يا  یلاح 

بلس بجاو  ینکمم  سابل و  نکمم  یبجاو  *** دیدپ ناکما  رد  هچ  دمآ  لاحم  ره  نکمم  تشگ 
بجتنم فیرش  دوعسم  دولوم  یکی  زا  *** تشگ همالا  باب  همغلا  فشک  هک  یهام  ابحرم 

با تفه  مام و  راچ  لسانت  زا  دلاوت  زا  *** دومن نینع  نورتسا و  سپ  دولوم  کیداز 
بدالا تخا  دسالا  مادسالا  تنب  وا  زا  تشگ  *** فرش زک  دمآ  شک  رتنع  رد و  ردژا  یمغیض 

برط ردنا  برط  دیاز  وا  زک  يدیع  يداش  *** یم يازفا  برط  زا  نک  برک  عفر  ایقاس 
بل قافآ  هجاوخ  يانث  رد  میاشگ  دوخ  *** يدوخیب ردنا  هک  هب  نآ  امندوخ  زا  مدوخیب 

بح كاخ  زا  لگ و  لگ  زا  دنک  ادیپ  وا  رماک  *** نید ایند و  هدنامرف  نیط  ءام و  نامرهق 
بطر زا  ترارح  دیآ  ناسچ  وا  مکح  هنرو  *** لسع زا  توالح  دزیخ  اجک  وا  رما  هنرگ 

بختنم درف  لالجا  همان  رد  وا  مان  *** ادتقم ریم  لابقا  روشک  رد  وا  صخش 
هحفص 58} }

بدا زا  تسا  رود  دنمشناد  دزن  رد  نخس  نیا  *** لوسر تلفغ  زا  مناوخ  شیادخ  ینادانز  رگ 
ببس هگ  رشابم  رب  هگ  مهد  تبسن  ار  لعف  *** رگا تسا  كرش  اجک  شقازر  دناوخ  مناوتیم 

بر هاگ  ربمیپ  زا  هاگ  منک  اهنا  ار  مکح  *** رگا تسا  رفک  ارچ  شقالخ  تفگ  منوتیم 
بطح دوع و  ششخب  مشچ  دزن  قفاوم  دش  *** ارچ وا  صخش  تسا  قازر  هن  رگ  هردق  ّلج 
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بهو كاخ و  شبهاو  تسد  شیپ  يواسم  دش  *** ارچ وا  تسد  تسا  باّهو  هنرگ  همسا  ّزع 
بلط زا  شیپ  ارچ  دزاس  ادا  بلاط  دصقم  *** شمرکا صخش  تسین  رگ  ناهن  زار  زا  هگآ 
بعت زا  لبق  ارچ  دزاس  اور  سلفم  تجاح  *** شرهطا تاذ  تسین  رگ  ناهج  ّرس  زا  فقاو 

بضغ رد  ار  ادخ  مرآ  بارطضا  رد  ار  قلخ  *** ارو مناوخ  رگ  هدنب  ای  ادخ  هناطلس  ّزع 
به ّبر  زا  ار  ریغلل  یغبنی  يروشک ال  *** دوب هدیشخب  شک  دوب  نامیلس  وا  زا  يرکاچ 

بعت جنریب و  تفرگب  نیمز  يور  تکلم  *** وا فاطلا  زک  دوب  ردنکس  وا  زا  هدنب 
بقل نیدنچ  ار  صخشکی  دوب  را  تسا  لاحم  یک  *** نینمؤملاریما نمؤم  ادخ  دناوخ  شیلاغ 

بستکم ناشخر  رهم  زا  دوب  يرآ  هم  رون  *** باستکا یئادخ  فاصوا  دومنب  ادخ  زا 
هحفص 59} }

بهلوب دوب و  هزمح  قرف  هچ  لوا  رد  هنرو  *** دیسر یئالومب  درک و  یگدنب  ار  ادخ  رم 
بلح ماش و  ات  وت  ناسحا  تیص  هتفرگ  يو  *** نتخ رصم و  زا  وت  ماعنا  لین  هتشذگ  يا 
بصع زا  ریشمش  هژم  زا  ریت  وربا و  زا  غیت  *** دیرفآ قح  تدساح  مسج  مادنا و  نت و  رب 

بت بوکرد  هزرل و  مئاد  رحب  رد  دنکفاک  *** تسار دعر  تغیرد  یب  غیت  قرب  زا  ناشن  کی 
بهل ناعبط  سخ  ناشیکدب  ناج  زا  درواک  *** تسار قرب  تزادگ  ناج  رهق  ران  زا  رارش  کی 

بعش دص  رب  تا  هبعشکی  ارچ  دیآ  بعشنم  *** مان ار  قرف  رب  وت  يدودمم  هللا  لظ  هنرگ 
برج رگ  يدوبن  نت  رب  ار  خرچ  بکاوک  زا  *** دوب وت  ضیف  عترم  نایتخب  راطق  رد 

بهتلم لد  ارم  تهاگرد  كاخ  يو  راز ز  *** نامسآ دومنب  هک  دش  يراگزور  ارایرهش 
بقثلا وذ  دشاب  هک  دنام  ار  ماداب  هدرپ  *** نم لکش  روبنص  بلق  هثداحلا  ماهس  زا 

بعل وهل و  یم  ملافطا  دننام  دهدیم  *** ریپ نودرگ  نیک  روج و  زکارم  نک  يریگتسد 
برک رد  مرهپس  دهاوخ  انع  رد  منامسآ  *** نیا زا  شیب  نیک  زک  دنسپم  تترضح  رد  هد  راب 

بسن لصا و  هن  تسیاب  بدا  ملع و  ار  درم  *** تسامش حادم  کیل  ییحی  تسین  لباق  هچ  رگ 
هحفص 60} }

بجو یقح  یف  لقعلا  مکحب  رما  ّهنا  *** تتحدم ردنا  ملوبجم  امش  زا  مزیرگان 
بت تبت و  بهلوب  تسد  ود  نوچمه  شمهاوخ  *** تنماد زا  متجاح  تسد  هاتوک  دوش  رگ 

بقع رد  نابعش  رهش  ار  بجر  هام  دوب  ات  *** افق رد  يداش  حبص  ار  ملا  ماش  دوب  ات 
بعشنم نوخ  همشچ  دص  شا  هبعش  ره  زا  دیاک  *** الب زا  نت  رب  هبعش  نارازه  ار  تنادساح 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  رد 

بئاغلا رون  براغملا  قراشملا و  ماما  تعن  یف 
بیاغ راد  نید  دش ز  رهم  یسیع  هچ  *** بهار رید  رد  بش  سوقان  دز  هچ 

بکارم میردنا  دندنار  یپ  ز  *** نوعرف لآ  یسوم و  دیدرگ  ناهن 
براحم لیدانق  دش  نشور  هک  *** اسیلک عمش  دش  شوماخ  رگم 
بلاعث وس  ره  زا  دننالوجب  *** ورناز ریش و  ناهنپ  هشیب  ردنا  دش 
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بکاوکلاب ءامّسلا  اّنیز  و  *** الدع ًاقدص و  اّنبر  یلاعت 
بعال خرچ  يزاب  مرگرس  دش  هچ  *** ولمم هرهم  زا  ار  هتخت  نیا  دومن 

بیاجع لاکشا  درک  ادیوه  *** فلاخم لاثما  دروآ  دیدپ 
بقاث تساوخ  یباهش  نمیرها  زک  *** رت بجع  نیو  ناس  نمرها  دش  کلف 

بلاق تفه  نوردنا  حورکی  هچ  *** دنتسشن مه  درگ  شعنلا  تانب 
بلاط مشچ  ناریح  بولطم  رب  هچ  *** زاب يدج  يوس  نادقرف  مشچ  ود 

بلاخم رد  يرسن  تشاد  یباقع  *** لاگنچب ینیهاش  تشاد  یبارغ 
بغار هناد  بآ و  يوس  یغرم  هچ  *** تخارفا ندرگ  برغم  يوس  هجاجد 

بحاصملا دوقفم  فکلا  بیضخ  *** هتسشن یسرک  رب  يوش  یب  ینز 
بکار نیز و  یب  یبکرم  نویامه  *** نابایب نیا  ردنا  دمآ  نالوجب 

هحفص 61} }
براه هتشگ  نمشد  اّوع ز  رگم  *** تسا شورخ  ناغفا و  رد  مئاد  یمه 

بجاح داتسا  كولم  مزب  رد  هچ  *** تمدخ رهب  ازوج  تسب  رب  رگم 
بلاغ هلمج  رب  یگدنشخر  زا  دش  *** ناشخرد هام  هلمج و  ناشخرد 

بتاک تسار  طباور  اب  بتاور  *** يریبد هتفرگب  تسد  رب  ملق 
بقارم ار  يداش  هیام  ار  حرف  *** گنچ رب  گنچ  یگنچ  دیهان  یکی 

بظاوم نمشد  زا  تسود  ظفحب  *** مارهب تسد  رب  يرجنخ  هتفرگ 
بلاج دنتشگ  وا  زا  ار  تداعس  *** قافآ تشگ و  ربکا  دعس  نایامن 

بصاغم يودنه  هچ  وسکی  لحز  *** دمآ هدنکفا  هرگ  یناشیپ  هب 
بئاغ رصع  ماما  نوچ  ناشیا  زا  *** دیشروخ ادیپ و  یگلمج  بکاوک 

بحاص تسار  نید  کلام و  ار  ناج  هک  *** رمالا بحاص  يدهم  رصع  ماما 
بجاو قلخ  رب  شتعاط  دش  ارچ  *** منادن بجاو  وا  تاذ  رادوبن 

بجاح تسین  وا  بجاو و  نایم  *** اما نکمم  بجاو  تسین  هچ  رگا 
براغم ات  قراشم  وا  نیهر  *** قراشم ات  براغم  وا  عیطم 

بقاوعلا يدابملاب و  ریبخ  *** ایالبلا ایانملاب و  میلع 
بهاوملا باّهو  قالخلا  نم  *** ایاطعلا داّوع  قولخملا  یلع 

بناجا نعط  امب  بناج  ره  ز  *** دنسپم شیب  نیز  ادخ  رهب  اهش 
بذاک هاگ  فجرم  دنناوخ  یهگ  *** ار امدقح  زا  دوهی  اراصن و 

بئاون لاجد  هک  رگنب  ایب  *** ثداوح نایفس  هک  رگنب  ایب 
بناج راچ  زا  الب  نافوط  هچ   *** ار ام  دنرمع  یتشک  طیحم 

بسانمان راکبان  زا  غیرد  *** دعاسمان راگزور  زا  ناغف 
بیاغ دیدرگ  رظن  زا  دیروخ  هک  *** ینامز رگیزاب  شافخ  دوش 

بئاصملا ّمع  يدیاق  محرت  *** ایازرلا لج  يدّیس  لضفت 
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بیان وت  زج  یلاح  تسین  ار  ادخ  *** ثراو وت  زج  کنیا  تسین  ار  یبن 
بلاوق نوچمه  ایلوا  یبلق  وت  *** لکایه نوچمه  ایک  زا  یحور  وت 

هحفص 62} }
بکاس ثبغ  یلاون  تسد  زا  وت  *** نامژغ ثیل  یلازن  تشد  رد  وت 

بلاطملا لک  نم  بولطم  یئوت  *** دصاقملا ّلک  نم  دوصقم  یئوت 
بتارم كرد  یسک  ار  تتافص  *** نکمم تسین  بجاو  تاذ  زا  ریغب 

بقانم رد  بقانم  يراد  سب  ز  *** لئاضف رد  لئاضف  يراد  سب  ز 
براقع ای  یعافا  بایناب  *** ابقع ایند و  رد  دنسپم  ارم 

بساحم شدادعت  دش ز  زجاع  هک  *** اشخبب یناهانگ  نک  محرت 
بئارتلا بلص و  نیب  هدونغ  *** مدوب دوب و  لد  رد  وت  رهم  ارم 
بعاوک بارتا  ءاقلت  یلا  *** دیاشگ تفاطلا  هکنآ  تسا  دیما 

بئاخ وت  يایحی  رهد و  ثیغ  وت  *** رساخ وت  حادم  رصع و  ثوغ  وت 
براه تشگ  ناشیا  تسد  زا  ملظ  هک  *** شک هقرف  زا  ماقتنا  دایب 

بکار یلاخ ز  یبکرم  دمآ  هک  *** مدنآ دوب  یلاخوت  ياج  اهش 
بناجا ملظ  زا  درک  ملظت  *** اهاط لآ  هاگ  همیخ  دزنب 

بیان دوب و  ثراو  هاش  نآزا  هک  *** ینیسح دمحا  تما  دنتشک  هک 
بناجراچ زا  حانجلا  وذ  درگب  *** نوریب همیخ  زا  مرح  لها  دندش 

بحاص صخش  یب  هتشگرب  ارچ  *** وک تبک  ار  ابیز  بوکرم  يا  هک 
بجوم هچ  اب  دش  اجک  زا  دش  ارچ  *** نوخرپ لای  نوگژاو و  نیز  ار  وت 

براغ تشگ  نامیا  دیروخ  اجک  *** ناریو تشگ  یتسه  داینب  ارچ 
بعال خرچ  ای  هدنکفا  كاخب  *** ار نمس  گرب  ابص  داب  يا  وت 

براش باز  ای  دش  ریت  رهز  ز  *** داد ناج  هنشت  بل  ای  داد  شبآ  سک 
بلاق هدنخرف  نآ  حور  زا  یهت  *** دید نوچ  درک  شناوج  شعن  اب  هچ 

بسانم دش  نوچ  شا  هنیس  اب  دگل  *** مدمه تشگ  نوچ  شیولهپ  اب  نانس 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نیدلا  بوسعی  حدم  یف 
یط ددرگ  نوراو و  دوش  نوراق  رگا  متاح  رگا  *** يوردنا هک  ره  هب  تبقاع  ناهج و  نیا  تسا  ناهج 

هحفص 63} }
يد زومت و  رازا و  هراومه  دوش  یط  دیآ  رس  *** یگ هاک  نودیرفا و  هاگرخ  ندرب  يارب 

بش زور و  هام و  لاس و  هتسویپ  درذگب  دیایب 
وک شدامعلا  تاذ  مرا  غاب  هنطنط  نآ  دش  هچ  *** وک شداع  دادش و  اه  هناریو  نیا  تسا  کلم  نامه 

وک شدادع  وک  شدامع  وک  شباقع  وک  شباتع  *** وک شدامتعا  دندوب  هک  رکشل  نآ  رب  روشک  نیا  رد 
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بلطم دب  هچ  بلاط  دش  هک  دصقم  دش  هچ  دصاق  دب  هچ 
يرادنپ تسا  رادلد  مشچ  وا  سگرن  نب  رامخ  *** يرادنپ تسا  رای  دق  شورس  یتسار  ناتسب  هب 
يرادنپ تسا  رادازع  نسوس  شمخ  دراد  نابز  *** يرادنپ تسا  رامیب  تسد  رب  اصع  هدنکفارس 

بل نارای  دنتسب  لفحم و  نیا  زا  دنتفر  نوچ  هک 
ار ناوید  لیخ  دّیقم  هتشگ  لجا  ناویدب  *** ار نامیلس  تخت  انف  داب  رب  هتفر  نک  رظن 

ارناهیک کلم  هدرپس  دد  وید و  ریط و  شحوب و  *** ارناویا خاک و  يرتشگنا و  فصآ و  هداهن 
به برز  هتفرگب  هک  یکلم  یغبنیال  نامه 

يراخرف ریپوک  لجا  نیباقع  رد  هداتف  *** يراخ دصب  یمور  ردنکسا  میسن  يا  یئاجک 
يرات خر  اب  ینیب  هک  ناناتفخ  لعل  زا  اب  *** يرادرب هرهچ  زا  باقن  مدکی  ار  هریت  كاخ  هچ 

بغبغ هتشابنا  كاخب  ضراع  هتخورفا  نوخ  ز 
هحفص 64} }

رهام يوش  نتشک  هب  لوعفم  لعاف و  ثحبب  *** رهاش یکبات  عزانت  رب  تلاغتشا  وحن  رهب 
رهاظ رتتسم  زا  ثیدح  ردنا  ینزام  لیلخ و  *** رهاظ دوب  ار  شناد  لها  ریامض  ردنا  زونه 

برعم ینبم و  زا  نخس  ردنا  هیوبیس  یئاسک 
نادان فراع و  نیب  تسین  توافت  دیآ  گرم  هچ  *** نالذخ تّزع و  نیب  تسین  یفانم  دمآ  قشع  هچ 

ناویک هرهز و  نایم  دش  لیاح  هتکن  نیمادک  *** نوره یسوم و  نایم  دش  لصاح  قرف  نیمادک 
بکوک دش  دعس  ار  نآ  هک  رتخا  دش  سحن  ار  نیا  هک 

یئاسیلک هن  یجاخ  هن  یئاپیلچ  سوقان و  هن  *** یئاسرت رای  یبیلص  يرانز  دنام  یقاب  هن 
یئاسای هن  ینوناق  هن  ینیئآ  هن  يدیمعت  هن  *** یئاسیع هن  انحوی  هنواقول  هنواتم  هن 

باو ماو  نبا  زا  ثلث  میناقا  هدنیوگ  هن 
دش ردنکس  کلم  یئاراد  ار  موش  بارغ  *** دش رصیق  رصق  دابقیک و  خاک  دوب  ماقم 

دش رسفا  ربق  كاخ  زار  ناهاش  جات  ياجب  دش *** رزون  جات  نوچ  انف  داب  رب  سوواک  رس 
بکرم ناشنوخ  زا  همه  رسفا  ناشکاخ  زا  همه 

نم يانف  ردنا  دوب  نم  ياقب  یقاب  واب  *** نم ياقترا  نادزی  شرع  رب  دهد  دیآ  گرم  هچ 
نم يابحرم  مئاد  دنیوگ  نامسآ  نیمز و  *** نم ياقب  نم  يانف  نم  تابث  نم  لاوز 

بحرم لتاق  تعن  ربیخ ز  حتاف  حدم  ز 
هحفص 65} }

هگرد رکاچ  ار  وا  لایکم  نوچ  لیربج  هدش  *** هگرخ هدز  هللا  یلاعت  شلالجا  شرع  زا  نورب 
هللا لوسر  زا  هدرب  ثاریم  ادخ  زا  هتفرگ  *** هگآ سک  وا  تاذ  رس  رب  ادخ  زا  ریغ  دشن 

بصنم بسن  تبتر  بسح  تعفر  ّولع  تمه  فرش 
ار یئادخ  یلجت  ردصم  نیمود  شبانج  *** ار یئایربک  تافص  رهظم  نیلوا  شدوجو 

ار یئادج  ار  یئادخ  اب  تیاصو  ار  تیالو  *** ار یئامندوخ  یئادخ  هللا  هامح  وا  رب  دزس 
برلا یلجت  هیف  يرولا  حاب  يدهلا  حال  هب 
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شجارعم شود  ار  یبن  تمه  مرح  رد  هدومن  *** شجات یتا  له  زا  رس  هب  تعفر  زا  داهنب  ادخ 
شجاد بش  ردنا  ناکم  ناکما  رد  دوب  هچ  رگا  *** شجاهنم برق  ار  ادخ  قح  ناورهر  هارب 

بحلااذ يون  هدنفاکش  دش  بجاو  تاذ  نوچ  یلو 
شمیظعت دندرک  التعا  زا  ایبنا  رسارس  *** شمیرکت درک  نوچ  ادخ  انمرک  جات  زا  رس  هب 

شمیهارب یسوم و  هچ  قحسا و  لیعمسا و  هچ  *** شمیلعت قاتشم  همه  دادما و  جاتحم  همه 
بتکم رد  لفط  نوچمه  ناویا و  رد  هدنب  نوچ  همه 

تلافطا لاح  البرک و  زا  ربخاب  يدوب  هک  *** تلاکیم لیفارسا و  دص  هگرد  رکاچ  يا  الا 
تلاح دش  هچ  ار  نابیرغ  يدید  شطع  لاح  رد  هچ  *** تلآ ترتع و  رب  نایفوک  زا  دش  هک  یملظ  نآزا 

هحفص 66} }
برشم وس  ود  زا  نایامن  عونمم و  بآ  برش  ز 

دش تدابع  يزیرنوخ  تشگ و  تداعس  يراک  هبت  *** دش تداع  مسر و  ار  نایفوک  نتشک  هنشت  نامهم  هچ 
دش تداهش  مه  يریسا  مه  تمسق  وت  دالوا  رب  *** دش تدایز  ناش  يریسا  ثاریم و  دوب  تداهش 

بنیز تمسق  يریسا  دمآ  نیسح  زا  تداهش 
ناطلغ نوخ  كاخ و  رد  هدش  شکاپ  رکیپ  نویامه  *** نایرع نت  نت  یب  رس  اب  يدید  هچ  ار  تنیسح 

ناماس رس و  یب  نابایب  رد  ناباتش  یلافط  اب  *** نادزی رهظم  يا  نیبب  دمحا  بیان  يا  نیبب 
بت بات و  ریجنز و  لغ و  رد  دیقم  يرامیب  هب 

رس رب  مغ  تسد  ییحی  هچ  ارهز  ارجام  نآ  زا  دز  *** رس ار  وا  تسد  زا  دز  هچناز  نابراس و  روجز 
رپ یب  هوعص  نیا  رب  هریچ  ددرگ  هچ  نک  لضفت  *** رورسیا تحادم  نم  یلوم  يا  تفاصو  منم 

بلحم لجا  نیهاش  هجنپ ز  لما  زابهش  ز 
دش نوچ  يرولاریخ  هداز  يریسا  دیق  رد  هک  *** دش نونجم  هک  لقاع  سب  تشگ و  لهاج  هک  اناد  اسب 

دشنوریب هدرپ  یب  نوچ  هدرپ  زا  راد  هدرپ  ایآ  هک  *** دش نونجم  لقع  میاه  مهو  یشوپ  هدرپ  رد  ارم 
بسنا توکس  یلوا  فوقو  ینعم  نیا  راهظا  رد  هک 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  حدم  رد 

هئاثرو یبتجملا  ماما  تعن  یف 
راهب مایا  دش  رادلد  نم و  لصو  هچ  یط  *** راب وچ  درب  نورب  رازلگ  رازآ ز  ربا 

راهم هتسسگب  یتخب  نوچ  همه  یهاپس  اب  *** راذگ غاب  يوس  درک  يو  یب  يد  ورسخ 
هحفص 67} }

تسمرس توخن  هداب  زا  فک  هدروآ  بلب 
غاب زا  لبلب  هناخ  لگ و  داینب  دنک  *** غاز دش  لوارق  شیپ  یلواقرق و  درک 

غایا درک  یم  وترپ  زا  یهت  ار  ناوغرا  *** غاد هد  زا  دوس  لد  رب  مغ  تشه ز  ار  هلال 
تسکش رس و  رمک  دی و  رد  هزبس  بلس 

ربطس مادنا  هریس و  لد  هریت  خر  اب  *** ربب وچ  ربا  هیس  دیرغب  كالفا  رب  سپ 
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ربجب دنار  ار  همه  ناتسب  دیراب و ز  ریت  *** ربص تقاط و  ددم  یب  نمچ  نامیقمب 
تسسگب تفلا  هتشر  انف  رات و  ار  همه 

نازر قلح  دربب  ات  نازخ  تسدمه  تشگ  *** نازو رازلگ  بناج  دش  هقعاص  اب  داب 
نازگ تشگنا  همه  ناروخ و  سوسفا  همه  *** نآ زا  هدنکارپ  دنتشگ  همه  ناتسب  لها 

تسد تفر ز  ار  همه  ترشع  هیام  ناسچ  هک 
دش هچ  راز  لگ  رس  رب  يدز  هک  يرازه  نآ  *** دش هچ  رازلگ  تشاد و  نمچ  هک  تکازن  نآ 

دش هچ  رازآ  رد  غاب  زا  دب  هک  توارط  نآ  *** دش هچ  رازیب  هدش  ناتسلگ  لبلب ز  لگ و 
تسب نشلگ  ابص  داب  اب  هک  دهع  نآ  دش  هچ 

لبنس هایس  فلز  نمس و  هالک  وک  *** لگ رجعم  دش  هچ  تفر و  اجک  هچنغ  رفغم 
لغز هتسخ  ارچ  ورس  نمس و  ياپ  هتشگ  *** لبلب فاص  رجنح  نینچ  هتسب  ارچ  دش 

تسخ هچ  رهب  نیا  لد  تسکش و  هچ  زا  نآ  ياپ 
فرب لزنم  دش  هچ  قیاقش ز  نیرسن و  ياج  *** فرط هیمان  ببس  هچ  زا  نمچ  فرط  زا  هتسب 

فرص دش  تلاطب  هب  یناوج  مایاک  هآ  *** فرجنش ياج  هب  بامیس  هتشگ ز  رپ  هحفص 
هحفص 68} }

تصش زا  درپب  هک  يریت  هچ  تسد  زا  تفر 
هدش جولحم  هبنپ  نیمز  كاخ  ضوع  *** هدش جولفم  رکیپ  رکم  هشعر  رد  ربا 

هدش جوجأی  دس  نوچ  ناور  هار  لئاح  *** هدش جوع  قنع  انامه  فرب  زا  لت  ره 
تسب ردنکسا  رد  تشد و  رمک و  هوکب و  هک 

ماقم زاس  نآ  رد  هلال  لگ و  ورس و  ضوع  *** مارخب ناتسب  يوس  ناتسبش  اراهبون ز 
مالغ تسار  تدق  داشمش  يدازآ و  ورس  *** مادنا گربلگ  هلال و  تخر  ورس و  تتماق 

تسیاب یم  ارم  لصف  نینچب  یم  هدب  یم 
یقاس ای  انل  ساکلاردا  لجع  مق و  *** یقابلا كاذک  يرمع و  ۀلفغلا  یف  عاض 

یقاوسالا نم  بلقلا  قرتحا  یتداس  *** یقاثیملا یلع  متیقب و  دهعلا  یلع  له 
تسه هک  هچناز  مدش  هتسر  مدش  هتسراو  وت  زج 

تسا ردگجرب  ماوت  رازآ  یئوت  رذآ  هم  *** تسا ربخ  ار  لد  وت  رازآ  زا  هک  يد  دز  راز 
تسا رثا  یب  نکم  محر  يدز  مخز  را  لد  رب  *** تسا ررش  مناج  هب  وت  رجه  رذآ  زا  هکیا 

تسویپ دیاشن  تسکشب  هچ  هشیش  نیا  هللااب 
نسح مولظم  دیس  زا  مدمآ  دایب  هک  *** نم رغاس  امن  رهز  زا  رپ  هداب  ضوع 

نحم غراف ز  هن  هودنا و  زا  جراخ  دوشن  *** نزود روج  زا  شرهطا  رگج  رب  دش  هچناز 
تشط نوراو  نیا  ینک  رپ  مرگج  تخل  زگ ز 

هادف هللا  انّریص  یبن  جاتلا  ةّرد  *** هالع لج  لجا  هللا  یلو  ربکا  طبس 
هحفص 69} }

اوگ تسا  هلا  دیحوتب  تاذ  ارو  هک  *** هللا الا  زا  دش و  وا  زا  ضقتنم  یفن ال 
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تسپ هب  الابب و  تسا  یلجتم  وا  هولج 
الع شرعرب  هدز  قد  فرش  شناتسآ ز  *** ادخ تایآ  هدش  شلامج  یلجت ز  هب 

اطخ درک  ادخب  یئادج  تسج  یبن  ز  *** الو سیع  وا  تعاط  یبن  دهع  وا  دهع 
تسلا دهع  نکش  نامیپ  هچ  تسکشب  دهع 

ناهنپ ادیپ و  یتأی و  ام  لوا و  رخآ و  *** نامز یضام  لبقتسم و  بیاغ و  رضاح و 
نایع تشگ  وا  رطاخ  هنیآ  رد  همه  *** ناکم ناکما و  ملاع  نوکی  ناک و  امرس 

تسر همه  زا  وا  دمآ و  وا  رطاخ  رد  همه 
دندب داینب  هچنآ ز  همه  رهاظ ز  تشگ  *** دندوخ رکف  ادخ  رکذ  رد  هن  هک  ار  هقرف 

دندش داجما  هلبق  نآ  زا  هدندرگ  يور  *** دندز دادیب  رجنخ  نسح  نار  يورب 
تسرپ هلاسوگ  همه  سانش و  رانز  همه 

تخورفا لد  رد  هدنکفا و  رگج  رب  ششتآ  *** تخومآ هدعجب  وچ  ندناروخ  رهز  شنمشد 
تخوس یبات  یب  شتآ  رد  همه  ناج  هچ  لد  *** تخود هتسب و  شنت  ناج و  لد و  تسد و  مغ  ریت 

تسج تقاط  هرمجم  زا  اسآ  دنپس  نت 
درک هچ  سابع  بنیز و  اب  وت  یئادج  ز  *** درک هچ  سان  هشداپ  يا  وتب  ایآ  مصخ 

درک هچ  ساملا  هدوس  ترگج  اب  تبقاع  *** درک هچ  سانخ  هیواعم  رهز  رثا 
تسشنب لد  رب  هک  رهز  نآ  زا  تساخرب  هچ  ات 

ار وت  يانعر  تماق  ودع  كاخ  رد  درک  *** ار وت  ياشحا  هچ  درک  افج  رهز  زا  كاچ 
هحفص 70} }

ار وت  يایحی  هک  يآ  عیفش  رشح  فص  رد  *** ار وت  يابآ  وت و  مناوخ  هیثرم  دبا  ات 
تسیاب ار  وا  هک  هچنآ  زا  یهت  وک  شتسین 

وت مغ  زا  نیرب  كالفا  هماج  هیس  دش  وت *** متام  ررش  تخورفا  همطاف  لد  رب 
وت مهرم  افج  رهز  لد و  مخز  یسکیب  *** وت میرم  رگج  هتسخ  ملا و  ردنا  یسیع 

تسخ هتسب و  متس  روج و  زا  لد  تسد و  شکلف 
ام رتسب  ام  شلاب  ملا  كاخ  زا  درک  *** امرس رب  نیک  دروآ ز  هچ  هک  نیب  کلف  هب 

ام رتسکاخ  هدوت  انف  داب  رب  داد  *** ام ربمغیپ  هناخ  رد  هب  نوچ  ررش  دز 
تسکش روج  دگل  زا  ار  همطاف  يولهپ 

شیوزاب هیس  درک  متس  هنایزات ز  *** شیور دش  رمع  دادیب  یلیس  زا  یلین 
شیولهپ دش  هچ  هتسکشب  هتسخ و  دگل  زا  *** شیوش دجسم  هب  دندیشک  هچ  همامع  یب 

تسد تفر ز  نورب  راک  دش و  طقس  شنسحم 

وا تبیصم  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

تسا بآ  ردنا  شتآ  رادیدپ  هدش  ای  *** تسا بارش  مخ  رد  یقاس  يور  سکع 
تسا باتفآ  مشچ  اب  رح  وترب  هکیا  *** تسا بات  رون و  تقو  ار  حدق  قرشم 
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نونجم تسا  يرمق  اسآ  یلیلورس  *** نوتفم تسا  لبلب  لگ  رب  هک  ایلاح 
تسا بارغ  رپ  رد  سوواط  هتفهن  ات  *** نوخ يرتوبک  نآ  روآ  طب  زا  طبرب 

دز ناشن  رب  ریت  وربا  نامک  زا  *** دز ناقشاع  هار  تتسم  مشچ  كرت 
تسا بارطضا  رد  لد  کنیا  لواطت  ناز  *** دز نامک  نآ  لد  رب  يراک  ياهریت 

نم لکشم  لح  تشگ  لد و  نیا  دش  نوخ  *** نم لد  رد  دوب  لکشم  ياه  هدقع 
تسا بات  بآ و  هچنآ  تفلز  راذع و  رد  *** نم لد  هدید و  دنراد  هک  ملدشوخ 

تسا هام  ناتک و  نوچ  رجه  نت و  تقاط  *** تسا هاک  هوک و  وچمه  قشع  لد و  تبسن 
هحفص 71} }

تسا بارخ  لد  لاح  وداج  مشچ  ود  ناز  *** تسا هایس  نم  زور  نیگشم  فلز  ود  ناز 
رای يا  لد  زا  يدرب  شوه  تقاط و  ربص و  *** رارط دعج  ود  نآ  نوگیم  لعل  ود  ناز 

تسا باوخب  وت  مشچ  نم  علاط  وچمه  *** رادیب تسا  وت  تخب  نم  هدید  وچمه 
تسا گنج  گنز  مور و  ردنا  میاد  هچ  زا  *** تسا گنز  تا ز  هرط  مور  زا  ترهچ  هکیا 

تسا بابر  نوچ  وت  یب  ام  هلان  راز  *** تسا گنچ  وچمه  وتیب  ام  هنیس  گنت 
راکفا نت  دنک  نیا  شین  دنز  لدب  نآ  *** رام هتفت و  ران  تفلز  رهچ و  تسه 

تسا باجح  وت  ران  رب  ارچ  وت  رام  *** ران زا  میاد  رام  تسه  رگا  زیرگ  رد 
راویرپ خر  ناز  نکفیم  نونج  رد  *** راسخر غورف  ناز  مزاسب  لد  هریت 

تسا بارتوب  رهم  لد  رد  هک  ار  هکنآ  *** رادنپم هر  كاخ  نظربم  رنه  یب 
تسوز ناکمال  مظن  مئاد  ناکم و  رد  *** تسوز نامسآ  مکح  ردق  زا  هک  یضترم 

تسا باقرلا  کلام  ملاوع  همه  رد  *** تسور ناهن  رهاظ و  دشاب  ضیف  هچنآ 
قافآ دح  قوف  رما  قوفت  رد  *** قالخ نیشناج  ردق  زا  هردق  لج 

تسا باختنا  درف  هاج  رتافد  رد  *** قاثیم شادخ  اب  سدق  ریاظح  رد 
نالذخ تسا و  تزع  وا  هنیک  فطل و  *** نامیا رفک و  تسه  هاش  نآ  ضغب  بح و 

تسا باسح  عفاش  تسا  روشن  مکاح  *** نایصع تسا و  تعاط  هاش  نآ  رهق  رهم و 
وا باقرلا  کلام  ناج  کلامم  رد  *** وا باجحلا  فشاک  بیغ  ملاوع  رد 
تسا باقع  تروص  نارین  میحج و  رد  *** وا باوث  ینعم  ناوضر  ضایر  رد 

تسین یلع  زجب  سک  نایبت  تانیب و  *** تسین یلع  زجب  یسک  نازیم  عضو  عفر و 
تسا باتک  رد  هچنآ  تسین  یلع  زجب  لب  *** تسین یلع  زجب  سک  نآرق  تامکحم 

ینابو انب  مه  داینب  ساسا و  مه  *** ینادو ّونو  مه  داجیا  دوجو و  مه 
تسا باطخ  بطاخ و  بطاخم  بتاک و  *** ینانب یناب  مسارم  ییحم 

دز فرع  نم  سوک  ربنم  زارف  هگ  *** دز فخت  زاس ال  روط  هلخن  هگ ز 
تسا بارت  رب  هاگ  تسا  رهپس  رب  هاگ  *** دز فجن  رد  هاگ  هاگرخ  شرعب  هگ 

موی ره  دومنیم  تیاکش  ادخ  اب  *** مولو یئافو  یب  تما  نوچ ز  دید 
هحفص 72} }

http://www.ghaemiyeh.com


تسا باضخ  تبون  ار  منساحم  نیا  *** موق زا  دش  یلع  رب  تناها  اب  یسک 
مخ ار  لدع  تشپ  تسار  ار  ملظ  دق  *** مجلم نبا  غیت  دزاس  هک  دش  تقو 

تسا باش  خیش و  رهب  يراوگوس  تقو  *** مه زا  دزاس  عطق  داجیا  ياه  هتشر 
نم نکسم  برد  روچ  شتآ  تخوس  *** نم نت  زا  تقاط  ارهز  رجه  درب 

تسا بانط  نیا  ياج  ار  مندرگ  قوط  *** نم ندرگب  دش  دادیب  هتشر ز 
غیت زا  ددرگ  كاچ  دیاب  باتفآ  *** غیت دشک  قفا  زا  دیشروخ  هکنآ  زا  شیپ 

تسا بالقنا  تقو  ناکرا  رد  ار  رهد  *** غیم دوش  نوخ  جوم  رهم  علاطم  رب 
درگ نیمز  رب  شرف  يراخب  ار  شرع  *** درک نیرق  نامسآ  ار  رمع  یلع  اب 

تسا باسح  یب  ملظ  تسا  رامشیب  روج  *** درک نیمک  نامک  زاراو  نامک  نم  ریت 
بابحا درفنم ز  دوب  دجسم و  يوس  *** باحصا يادتقم  دمآ  هکیبش  ات 

تسا بات  رون و  تقو  حبص  رد  هک  رتشیپ  *** بارحمب قح  رون  دمآ  یّلجت  رد 
احیا کلم  درک  مئاق  مایق  زا  *** داشگب لعل  جرد  ریبکت  رهب  سپ ز 

تسا بای  هتکن  لقع  ناریح  دوجس  ناز  *** داجما ناج  تخاس  مناه  عوکر  رد 
تخارفا غیت  تسد و  يدارم  افق  زا  *** تخاس ادا  نوچ  هدجس  دروآرب  رس  هاش 

تسا باهتلا  ردنا  ملاع  ود  افج  ناز  *** تخادنا تلم  نکر  دنکفا  بهذم  جات 
قح علاط  هجو  روتسم  دومن  نوخ  *** قشنم باتفآ  درک  وا  روج  غیت 

تسا بایا  قح  يوس  ار  قح  هجو  رون  *** قحلم هچ  قحب  قح  تشگ  یضترم  دید 
درک ایربک  فطل  رای  متداعس  نیا  *** درک ادخ  متمسق  مناد  زوف  تفگ 

تسا بآم  عجرم و  مکاخ  هکنآ  ینعی  *** درک اهر  نت  دیق  دناشفا  رس  رب  كاخ 
هحفص 73} }

بابرالا ّبر  هجو  نوخ  رد  هتفهن  دش  *** بارحمب نوچ  كاچ  تشگ  یضترم  قرف 
تسا باب  هچ  زا  بر  ای  روج  لواطت و  نیک  *** بات رد  دنبت و  رد  ییحی  لیئربج و 

سدقا ضراب  ترفاسم  هرابرد 

هدورس يوضر  سدقا  ضراب  فرفاسم  رد 
رابدرب سوط  يوسب  ما  هواک  زرم  زا  *** رابدرب تخبوکن  لاف  کین و  لاح  اب 

راگدرک شرع  زا  هبترم  هاجب و  نوزفا  *** راخفلا ّزعلا و  هل  مادا  هّدس  ات 
تانکمم ضایف  ملاع و  لها  داوعا 

نم يوربآ  ناهج  ود  رد  هتشگ  كاخ  ناک  *** نم يور  دوس  فرش  شهگرد ز  كاخ  رب 
نم يوزرآ  لما  ياهتنم  دوب  نیا  *** نم يوربور  دش  هنیاعم  ادخ  يور 

تافص زا  تاذ  هنیآب  مرگنب  ات 
قیلی هب  ام  دوش  هضافا  یسک  ره  رب  *** قیفر دش  لابقا  دمآ و  دعاسم  متخب 
قیرط يداه  يدش  هک  امنهر  رضخ  يا  *** قیتعلا هتیب  یلا  هار  يادخ  مداد 
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تاجن هر  مدیدن  وت  هزرجب  هللااب 
قح لالج  لامج و  راکشآ  دیدرگ  *** قح لامج  مدید  هللا  شحول  سوط  رد 

قح لامک  دمآ  قح  لالج  هنیئآ  *** قح لآ  یّلجتم ز  قح  لامج  دمآ 
تانم وس  نم ز  ربهار  هبعک  يوس  دش 

معن مزمز  نید  رعشم  ملع و  تاقیم  *** مرک هدرم  فرش  نکر  لضف و  بازیم 
ممه هبعک  افص  یعس  ینم و  فیخ و  *** مما هلبق  اطع  میطح  مرک  رجح 

تانیاک لقع  شتفرعم  هنک  رصاق ز 
اس ههبج  هتشگ  ادخ  لیلخ  شهگرد  رب  *** یصع اذا  مدآ  هبوت  لوبق  ددرگ 
اسران تسد  وا  تمشح  لیذب  یسیع  *** اصع اب  هداتسا  شیراد  شفکب  یسوم 

تاده يدتهم  شیدمحم  توعد  رب 
هحفص 74} }

دوب دنسپلد  وا  زا  دمآ  لد  رب  شین  ره  *** دوب دنمک  ار  ناج  ندرگ  شالو  لبح 
دوب دنلب  قحلا  انا  ياون  ۀهج  ره  زا  *** دوب نمجرا  شیگ  دنیب  سدقلا  حور 

تاهج زا  قح  تاذ  هدمآ  غراف  دنچ  ره 
یضترا كالفا  رهاب  ردب  هدنبات  *** اضر نید  ناطلس  هگ  ردب  متفای  هر 

یضم یضم  ام  مربن  رگد  وا  مان  زج  *** اضق ردق  نوچ  وا  رونا  يارب  عبات 
تاه ّرط  میدینش  ما و  هتفگ  رایسب 

تسا رگید  دنوادخ  يادخ  روشک  رد  *** تسا ربارب  ربمیپ  وا و  ادخ و  مان 
تسا روصم  يادخ  هک  را  میوگ  تسا  كرش  *** تسا ربکا  هللا  نتفگز  ام  دوصقم 

تابن رب  تادامجب و  تیصاخ  تسوا  زا 
سومشلا سمش  نیبم  ماما  يدهلا  ردب  سوط *** باتفآ  سوفن  سینا  هگرد  رب 

سوک خرچ  ماب  رب  هدز  شّهلل  انا  ّینا  *** سوب كاخ  لیربج  رکاچ و  هتشگ  لاکیم 
تالغ زا  رگ  مشابن  يادخ  شمناوخیم 

نینمآ هیف  هنکاس  دلخ و  ناویا  *** نیدلاخ هیف  هتعیش  ندع و  سودرف 
نیبج نیمالا  حور  وچ  دوب  شهگرد  رب  *** نیع روح  هتشگ  دوخ  يوسیگ  شک ز  بوراج 

ةالولا ةداس  نم  ةادهلا و  ةداس  نم 
تسیچ لازی  دحا ال  یئایربک  نیا  *** تسیچ لالج  هاج و  همهنیا  ربکا  هللا 

تسیچ لامتشا  ادخ  رونب  ار  هعقب  کی  *** تسیچ لالجلا  وذ  هقراب  رون  هدنبات 
تامس نایسودق  هبهجب  وا  كاخ  زک 

همهری يالوت  وت  زا  تسا  هدش  بجاو  *** همه رب  يامعن  بهاوم و  بهاو  يا 
هحفص 75} }

همه رب  ياو  دص  ثداوح و  زا  ياو  يا  *** همه رب  ياجنم  وو  أجلم  یعجرم و  وت 
تاثداح یشخنب ز  تاجن  ار  هعیش  رگ 
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ددم تیسوب  نیمزب  متفای  تخب  زک  *** دعو ام  لابقا  زجنا  یل و  رشبلا 
ددع شیناوخ  رگ  وت  کیل  رفص  تسا  رفص  *** دحا رهظم  يا  تحد  ام  تسه  هک  ییحی 

تآم رگا  تسا  تارشع  رگا  ددع  دزاس 
اربمیپ كاپ  لد  بطر  زا  تخادگب  *** ارفعج نب  یسومب  داد  رهز  هچ  نوراه 

ارگید بیترتب  هشیپ  درک  هویش  نیا  *** ارتخادب نآ  زا  وچ  تفرگ  ارف  شروپ 
تاغط هقرف  نآزا  دوب  مسر  هویش  ناک 

رهز رپ ز  هشوخ  یکی  درک  سوط  روگنا  ز  *** رهج رسب و  ار  اضر  ضغب  تشاد  هک  نومام 
رهقب نم  ماما ز  دروخ  داد  رهز  نآ  *** رهد يایحیب  نآ  ملاع و  راکبان  نآ 

تابث زا  هش  تایح  لخن  خیب  دنکفا 
بیرغ ابع  يراوخب  دوب  هدیشک  رس  رب  *** بیرغ ایح  یب  نآ  سلجم  نورب ز  دمآ 

بیرغ اضر  متفه  هلبق  ماما و  متشه  *** بیرغ اب  رقا  یب  سکیب و  راز و  اهنت و 
تامح زا  یهارمه  هن  هعیش  یهرمه ز  هن 

رس داهن  نوچ  نیمز  كاخب  رسب  مکاخ  *** رسپ شهرمه  هنودب  ربب  شرهاوخ  هن 
ررش دز  زوس  رگج  هآ  کلف ز  هنرب  *** رگج زا  هلان  شدش  دنلب  اتب  رغاو 

تامم تلاح  افسا  داد و  يور  ات 
شرس دوخ  يونازب  داهنرب  تشاد  رب  *** شرب یقتم  یقت  دمحم  دمآ 

شرونا مسج  زا  رس  رمش  هنیک  ملظ و  زک  *** شرهطا ّدج  یسکیب  ملد ز  دزوس 
تارف بل  ناشطع  بلادج  افق  زا  درک 

هحفص 76} }

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  رد 

مالسلا هیلع  رظتنملا  هللا  یلو  تعن  یف 
سیلبا رد  دش ز  هدنار  توخن  ّربکت و  زک  *** سیبلت نیا  رورغ و  نیا  رس  زا  هنب  رسپ  يا 

سیسأت ینتورف  نوچ  ردق  ّولع  زا  درک  *** سیردا اقترا  تفای  يولع  جرادم  رب 
شیپ يور  رت ز  تشز  تسا  یتشز  رد  هک  هنگ  نیز 

ثوغللا انثیغم  ای  وفعلا  انهلا  ای 
دمآ دوهی  مدمه  تشگ  ار  اصن  رسمه  *** دمآ دوسح  لصاح  نالدخ  زج  هچ  دسح  زا 

دمآ دوجو  مدع  رگ  تسا  دوجوم  دادع  رد  *** دمآ دولخ  رقس  رد  وا  يازس  ازج  رد 
ثوغلا اجتلا  وت  رب  تسا  رامام  يادخ  يا  *** دمآ دوسح  ربهر  ار  ناطیش  هک  دسح  زا 

لصاو دش  میحج  رب  لوصوم  واب  دش  هک  ره  *** لصاح دوش  وا  زا  كرش  ینعم  رد  هک  ایر  زا 
لفاغ یلهاج  تسه  عبات  ار  هقیرط  نیا  *** لقاع ۀنس  تسین  ینعم  نیاب  يوریپ 

ثوغلا ام  يادخیا  لعف  نیا  تبوقع  زا  *** لطاب دوب  لمع  ره  وا  دوجو  اب  هکنوچ 
دش نآ  لیخب  لصاح  لخب  زا  لاح  لآم  رد  *** دش نالیخب  لزنم  خزود  هصرع  هکنوچ 
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دش نالیلذ  لخاد  دوب  نازیزع  زا  هک  رگ  *** دش نالیخن  هقاس  نوچ  شیور  هدقع  رپ ز 
ثوغلا افص  هبعک  دمآ  تهگ  رد  هکیا  *** دش نالیغم  نوچ  لخب  يدازآ  زاجح  رب 

هحفص 77} }
رادرم دوب  یتشوگ  ینید  ردارب  زا  *** رابدص رتب  انز  زا  تسا  عرش  رد  هک  یتبیغ 

رازاب رد  تسا  جیار  نارسخ  اب  عاتم  نیا  *** راجنه دوب  بش  زور و  ار  ام  اتبیصم  او 
ثوغلا اجرلا  كوفع  ۀبیغلا  ۀبوقع  نم  *** رافغلا انهلا  ای  راتسلا  انمیرک  ای 

تسین یغایا  يرغاس  وا  زا  یهت  ایلاح  *** تسین یغارچ  ناهج  رد  بذک  زا  رت  غورف  یب 
تسین یغارف  یتعاس  وز  ار  ناقفانم  ام  *** تسین یغاد  غورد  زا  اروک  لد  چیه  تسین 
ثوغلا اطخ  نینچ  زا  وفعلا  هنگ  نینچ  زا  *** تسین یغاب  هن  ینشلگ  ایوگ  وا  زا  رتبوخ 

دیدرگ کحم  نیلوا  ار  مدرم  ناحتما  *** دیدرگ كردلا  لفسا  نوچ  قفانم  لزنم 
دیدرگ كرتشم  سح  بوخ  تشز و  نایم  رد  *** دیدرگ کیب  کی  راک  ار  ام  اتحیضفاو 

ثوغلا افش  ضرم  نیز  هد  ار  ام  بیبط  نیا  *** دیدرگ کمک  ضرم  نیا  یتاذ  ةواقش  رب 
تخیر اهرسب  اهکاخ  درک  اهناجب  اه  هنخر  *** تخیر اهنوخ  هک  اسب  يا  قلخ  نایم  رد  هنتف 

تخیوآ اپب  ار  هک  ره  رسمه  نیمز  اب  درک  *** تخیمآ مهب  نوخ  كاخ و  تخود  مه  رب  هنیس  تسد و 
ثوغلا يوه  زا  يان  دش  ار  ام  هک  تفص  نیز  *** تخیمآ ناسک  خر  رب  رهق  غیت  هک  اسب  يا 

رس رب  ازج  زا  دیآ  ار  ملاظ  صخش  هچنآ  و  *** رفیک ار  ملظ  رفک و  اصحالا  نکمم  تسین 
هحفص 78} }

رثوک رد  نیسح  اب  مولظم  دوش  مدقمه  *** رشحم رد  دیزی  اب  ملاظ  دوش  نانع  مه 
ثوغلا ازج  فص  رد  ار  منهانگ  رفیک  *** رواد يا  مدرک  هدنب  ریغ  رب  دوخ و  رب  ملظ 

تسین یهایس  لد  زج  هن  یفیعض  نت  زج  *** تسین یهانپ  ار  هدنب  تفطل  زج  هک  ایلاح 
تسین یهار  تاجن  رب  تنارفغ  ءارز  زج  *** تسین یهاوخداد  وت  زج  نارود  دئادش  رد 

ثوغلا اعد  هر  زا  میراد  تهگردب  ور  *** تسین یهاگدیما  نوچ  ار  ام  تهگرد  ریغ 
ار بلاط  مشچ  ای ز  بولطم  هرهچب  نک  *** ار بئاغ  ماما  نک  رهاظ  یلجت  زا 

ار بقاث  باهش  نآ  نک  نایغط  وید  مجر  *** ار براغ  باتفآ  قرشم  زا  عولط  ود 
ثوغلا اعدم  وت  زا  تسه  يریخب  تبقاع  *** ار بقاوع  ملاع  ار  يدابم  فراع 

دوعوم تنج  وت  مه  داعیم  رثوک  وت  مه  *** دوصقم اه  اط و  يا ز  دصقم  نیس  ایز و  يا 
دوبعم دباع و  دبع و  دوهعم  دهاع و  دهع و  *** دوهشم دهاش و  وت  مه  تآرم  هولج و  وت  مه 

ثوغلا ادخان  هتشگ  داجیا  یتشکب  يا  *** دوجوم دجاو و  وت  مه  داجیا  دجوم و  وت  مه 
یسک ات  نانمشد  نعط  دنچ  ات  ناتسود  روج  *** یط نارادتسود  رمع  هتشگ  تیور  راظتنا  ز 

يدوراهب یکب  ات  فیص  فیرخ و  یکب  ات  *** يو نعط  بیقر و  زا  هد  یصالخ  ار  رای 
ثوغلا ام  راهب  يا  نک  ناتسلگ  ار  رهد  *** یپ خرف  حیسم  يا  ردقالا  لیلخ و  يا 

هحفص 79} }
ینامحر سدق  ضیف  سدق  غاب  رون  رون  *** ینادزی شرع  بیز  ربمغیپ  مشچ  رون 
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ینآ زا  رتنوزف  دوخ  دبایرد  مهو  هچنآ  *** یناکما یبجاو و  ریس  بجاو  ینکمم و 
ثوغلا يرولا  دیس  كردق  يرولا  یف  لج  *** یناهنپ يرهاظ و  مئاد  قح  رون  وچمه 

دندرب قح  مالک  زا  قنور  مهیعس  ّلض  *** دندرب قبس  ایلاح  ام  زا  حیسم  تما 
دندرب قحتسم  ریغ  ار  ام  تنکم  کلم و  *** دندرب قرو  قرو  مه  دندناوخ  قبس  قبس  مه 

ثوغلا البلا  اّنمع  دنسپم  ام  قارتحا  *** دندرب قرتحم  هدرک  ار  نارادتسود  بلق 
دندرک افتقا  هلمج  طول  موق  لاعف  رب  *** دندرک افتکا  هلمج  رگیدکیب  اهدرم 

دندرک افق  زا  لکا  دندرب  بقع  زا  ۀّنم  *** دندرک ادتقا  قلخ  موق  نآ  عیانش  رب 
ثوغلا ایحیب  موق  مرش و  یب  هورگ  نیز  *** دندرک ایح  قح  هن ز  یمرش  یفطصم  هن ز 

دیابیم ماش  لها  ناری و  هفوک و  لها  ز  *** دیابیم ماقتنا  ناج  سنا و  ماما  يا 
دیابیم ماین  زا  نوریب  ار  راقفلاوذ  *** دیابیم ماما  رب  دندرک  هورگ  نآ  هچناز 
ثوغلا البرکب  دش  ار  دمحا  لآ  هچناز  *** دیابیم مایتلا  ار  نادیهش  نت  مخز 

ار نامهم  بآ  دزن  هنشت  بل  هتشکن  سک  *** ار ناملسم  يرفاک  چیه  هتشکن  بل  هنشت 
ار نابسا  هزات  لعن  دز  ایآ  رفاک  چیه  *** ار ناکیپ  بآ  ياج  لفط  قلحب  دزن  سک 

ثوغلا افج  نیا  زا  هآ  لیولا  متس  نیا  زا  داد  *** ار نایرع  مسج  مرن  مس  ریزب  دنک  ات 
هحفص 80} }

دمآ نایفوک  گنس  نآ  رجا  دنپ و  تفگ  *** دمآ ناهد  رب  ریت  شمصخ  زا  ظعو و  درک 
دمآ نانس  هزین  شقلح  رب  بآ  ياج  *** دمآ ناج  عطق  رهب  شیوس  هلمرح  ریت 

ثوغلا ایتوت  هتشگ  بسا  مس  ریزب  نت  *** دمآ نانس  رویز  هفوک  ات  ماشز  رس 
هماج همان و  تخوس  تادوجوم  دوجو  زا  *** هماگنه مایخ  رد  دادیب  شتآ  درک 

همان زا  درب  مان  رتفد  زا  درب  مسا  *** هماع تقاط  درب  ناصاخ  رتخا  تخوس 
ثوغلا اوسام  هلمج  دنازوس  هکنآ  مسرت  *** هماخ لد  زا  دز  رس  ار  ییحی »  » هک یشتآ  ز 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  نیدجاسلا و  دیس  تعن  یف 
رازآ هم  دمآ  هک  هداب  فک  راذگم ز  *** رازآ لد  رای  يا  میرازاب  دهاش  يا 
رازاب یئاوسر  هیام  نآ  زا  مسوک  اب  *** رازاب رس  رب  ام  یئاوسر  هچ  سوک  دز 
جامآ دوخ  ناج  منک  هچ  ایح  ریت  رب  *** رازیب هدمآ  ملد  ناج و  ایر  دهز  زک 

زابهش لگنج  نطو  هتشگ  ار  وت  نیهاش  *** زابهش لگنج  نوچ  وت  فلز  يا  نم  یطوط 
زان هشب  زانهش  همغن  زا  تفص  لبلب  *** زانهش همغن  نوج  هتخاف  نمچب  دناوخ 

جارد لرغط و  منک  دیص  یلد  هوعص  اب  *** زاب مفکب  دتفا  وت  يوتسرپ  رپ  رگ 
روص نم  هشیر  رد  گر و  رد  مدب  آزاب و  *** روصنم همغن  زا  نم  هام  نخس  روصنم 

روتسم مراد  ناوت  هک  یجنگ  هن  وت  قشع  *** روهشم مزاس  دوش  هک  يزار  هن  وترهم 
جالحب رادرب  ردنا ز  شمیوگ  هگ  *** روصنم رازابرس ز  ردنا  شمیوج  هگ 
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هحفص 81} }
رب نمس  بآ  لگ و  بات  خرز  زاب آ و  *** ربنمس كرت  يا  ندب  نیمیس  دهاش  يا 

رذآرد ياج  منک  وت  رجه  مغ  زا  دنچ  *** رب نمسب  ناشفا  رت  گشم  هیس  فلز  زا 
جاتحم وت  رادیدب  هدید  دوب  هک  زاب آ  *** ردنمس يوخ  ارم  تسین  يرد  کبک  يا 

ریش دنز  ریشمش  هب  هک  مدینشن  وهآ  *** ریشمش هتسخ ز  نم  لد  هک  وت  يوهآ  زج 
ریس نکب  ریس  نیز  مرود و  امن  رید  نیز  *** رید نهک  رید  نیا  رد  هچ  مریس  تدم  دش 
جارات همه  شجات  نک و  امغی  همه  شتخت  *** ریگ ناج  یناطلس  تمشح  ندب  کلم  زا 

یپایپ هسوب  مه  هد و  مدامد  هداب  مه  *** یک مج و  داب  رب  یقاس و  اله  زیخرب 
یه ایب  زیخرب و  هله  یحور  تحار  ای  *** یط ندز  مشچ  کیب  رمع  مدوشیم  نوچ 
جاد بش  روآ ز  ردب  نازورف  دیشروخ  *** یپ زا  دسر  ات  برط  حبص  ممغ  ماش  رب 

مجنا رپ  تسا  یخرچ  وت  رهچ  قرع  بات  زک  *** مسبت دیشروخ  هرهز  يا  نم  يور  هم 
مخ زا  یتخاس  میم  يانیم  هچ  زیربل  *** مق مینک  رغاسب  دیحوت  هداب  ات 

جاوم ؤلؤل  رکف  رحب  زا  ردب  مرآ  *** مراهچ ریپ  مود  دنوادخ  تعن  رد 
داجما رورس  ادخ  نابحم  لیخرس  *** داجس دیس  ناهج  دابع  هدرکرس 

داتوا همه  ناشیرپ  باطقا و  همه  ناریح  *** داجما بستنم  واب  هک  شفیرش  تاذ  رد 
جات ناهش  قرف  رب  رویز و  ناهم  رهچ  رب  *** دادجا ءابآ و ز  هدماک ز  یبسح  الاو 
شیوم خر و  ةداعس  رجح  مرک  تاقیم  *** شیورد فک  تمارک  حتف  اخس  بازیم 
شیوب دصق  افص  یعس و  انم  فیخ و  رد  *** شیوبس مزمز ز  همشچ  دوب  هعرجکی 

هحفص 82} }
جاح رگد  هبعک  يوس  دندنبن  مارحا  *** شیوک هدش  یماع  فراع و  هگ  هلبق  ات 

ادیوه رهد  هدکتملظب  تسا  يرون  *** الاو هدمآ  درخ  كاردا  هک ز  شتاذ 
یسوم فک  غورف  نوعرف  لد  رد  نوچ  *** ادلی بش  ردنا  هدش  رهاظ  هک  تسا  يردب 

جارعم بش  رهاظ  هدش  دمحم  رهچ  ای  *** یسیع مد  ادیپ  هدش  رذاع  بلاق  رد 
ربمیپ ملع  یلع و  دهز  بحاص  يا  *** رواد ترضح  رف  هدنخرف  رهظم  يا 

روصم وت  زا  نیسح  يور  نسح و  يوخ  *** رهزا هرهز  فرش  کلف  زا  تفص  ارهز 
جاتحم هدمآ  تمدق  رب  ور  هچ  ثداح ز  *** رسمه مدمه و  مدقب  تثودح  تسین  رگ 

نارابب موظنم  ؤلؤل  دص  ود  هدروآ  *** ناراب هرطق  کی  هک ز  یباحس  وت  ضیف 
نارای عرزم  دوب  کشخ  یبل  هنشت  زک  *** نارابب تسار  تمرک  ربا  هک  ضیف  ره 
جاّهو رهوگ  می  لد  ردنا  درورپ  یک  *** ناراهب ربا  دسرن ز  ار  فدص  ضیف  رگ 

ریگلد هتسخ و  يدش  هفوکرد  هچ  ایاک ز  *** ریدقت تمکح و  نآ  زا  هاش  يا  متریح  رد 
ریجنزب ریش  نوچ  هناریوب و  جنگ  نوچ  *** ریگبش هلان  رگج  يدیشک ز  هک  مدنآ 

جادوا دروآ ز  ردب  نوخنیا  نتب  بت  ناک  *** ریثات هچ  دوب  ار  هعماج  لغ  دیشروخ و 
راتفرگ رافک  فکرد  انع  جنر و  اب  *** رادبت نت  راز و  لد  راکف و  رامیب و 
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راوخنوخ يداو  دش و  هچ  نالیغم  راخ  زا  *** رادقم هیاپ و  زا  دب  شرع  زا  رب  هک  یئاپ 
جاراتب هتفر  یبن  هاگرخ  همیخ و  مه  *** راسنوگن هتشگ  یهش  يالاو  تیار  مه 
روالد سابع  تقرف  زا  رگجنوخ  مه  *** ربکا یلع  قارف  غاد  زا  لد  هتسخ  مه 

رس نآ  بل  رب  يدز  مصخ  افج  بوچ  هگ  *** ربارب هب  شبابرس  ین  رسب  رب  مه 
هحفص 83} }

جاع هگتخت  هگ  لزنم و  شرز  تشط  هگ  *** رهطم سار  نآ  یناشیپ  هب  گنس  هگ 
شتآ هتخیر  شرس  هب  نادوهی  یهاگ ز  *** شغ اوه  فت  شطع و  بات  هدرک ز  هگ 

شوشم هتسخ  لد  بنیز  وا  مغ  زا  هگ  *** شکاشکب شلتق  یپ  زا  نانس  رعش و  هگ 
جاوم هدمآ  شفرط  ره  زا  مغ  يایرد  *** شفالب هک  یمامز  هتسسگب  یتشک  نوچ 

مودعم قرف ز  دنکن  شدوجو  راثاک  *** موهوم هطقن  نآ  مدش  ثداوح  اهاش ز 
مولعم وت  دزن  نالد  هتسخ  لد  لاح  يا  *** موتکم رهاظ و  ناهن  شاف و  مدش  قشع  نوچ 

جارخا وت  نامالغ  لیخ  زا  دوش  ییحی » ***» موشیم علاط  ودب  لامعا  هک  مسرت 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  رد 

مالسلا هیلع  مئاقلا  رظتنملا  ماما  مئادلا  ۀمحر  تعن  یف 
شون رکش  هام  دوب و  وگ  نخس  ورس  رگ  *** شوپ ابق  ورس  يا  نم  رادهلک  هام  يا 

شود رب  هتشاد  ام  مغ  راب  هک  تسا  يرمع  *** شوگ انب  تشود ز  يوس  مخ  هدش  هک  یفلز 
جاراتب هدرب  نالد  هتسخ  ام  لد  نید و  *** شوغآ مه  هتشگ  ار  وت  هک  یهایس  يودنه 

سوّدق حّوبس  هلان  شبش  غرم  نوچ  *** سولاسب وت  زاب  هچ  فلزاش  روهیت و 
سونام هدش  مه  اب  هک  دنبارغ  نیهاش و  *** سوبحم هتخاس  يرد  کبک  دوخ  لگنچ  رد 

جارد هیاسمه  هدش  وتسرپ  هلگ  کی  *** سواط هباوخمه  هدمآ  غاز  هلسلس  کی 
هحفص 84} }

یلالج یلادب و  لابقالا  تآرم  *** یلالج زورون  يزورهب  يزوریف و 
یلایلب لایل  مویلا  اوقلع  دق  مه  *** یلاح كاللخ و  كاغدص و  نم  ای  مق 

جاد بش  زور  رد  روآ و  لاله  ردب  رد  *** یلاله يوربا  زیخ و ز  اهم  رهم  یب 
نیرسن هلال ز  نمس و  زا  قیقش  هدنایور  *** نیگنر لگ  يا  الا  وت  لامج  رازلگ 
نیلاب هدش  لبنس  رتسب و  هدش  رانلگ  *** نیچرپ هرط  لگ و  هچ  رهچ  وت ز  رهب 
جاشما ۀفطن  نایع  میوقت  نسحا  رد  *** نیب قح  فراع  يا  رگن  یهلا  عنص  زا 

دوجوم هدش  یسوم  شتآ  تخر  روط  رد  *** دوهشم هدش  یسیع  زجعم  تبل  لعل  زا 
دواد نشوجوم  ینامیلس و  رهم  ور  *** دوعوم ۀنج  خر  مدآ و  لاخ  طخ و  ناطیش 
جارعم بش  تفلز  دمحا و  وت  هراسخر  *** دورمن رذآ  تخر  تسا و  لیلخ  وت  طخ 

اسیلک تسا  غاب  هک  دننانز  سوقان  *** اسآ غم  غاز  ناس  هچبغم  نمچب  يرمق 
اسای هدش  ناشیشک  تفلز ز  صن  رب  يا  *** یسیع هچ  هتشگ  لگ  هک  دنیارس  لیجنا 
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جاخو هدش  اسیلک  اپیلچ و  رانز و  *** اسرت وت  يوربا  هرهچ و  طخ و  وسیگ و 
یتشهب ماج  نآ  یمینست و  یم  نازاه  *** یتشهب راز  ارم  هچ  زا  نم  بل  رثوک 

یتشز یبوخ و  زا  لصح  ام  ارم  هتفرگب  *** یتشک یتشک  هدروآ  نامع  نامع 
جالجلب دنزاب  هک  تسا  يرامق  مسر  نیا  *** یتشبن هس  ناج  لد و  نید و  نتخاب  رد 

ابید تعلخ  نتب  درک  نمچ  ناطلس  *** ابیز هرهچ  وکن  لاف  شوخ و  لاح  اب 
ادیپ هدش  یهلا  رس  نونک  هدرپ  زک  *** یلعا لفسا و  زا  هدمآ  طاشن  دجو و  رد 

جارخا هدش  یتیگز  رفک  تفص  سیلباک  *** ادیوه رون  نآ  هدش  مدآ  هدود  زا 
هحفص 85} }

ملاع همه  مایق  تسا  ماوقب  وا  زک  *** مدآ هشیر  زا  همئاق  نآ  هدش  مئاق 
مظعم يابآ  زک  تسا  یئاغ  تلع  ناز  *** مرکم تسا  نج  هچ  هک  شدوجو  هدنخرف 

جاتنا زجب  مدقم  يرآ ز  ضرغ  دوبن  *** مدقم هبتر  زا  هدوب  رخؤم  هرود  رد 
تسین یلع  زج  شربب  ار  ناشو  روبنز  *** تسین یلی  زور  نیرق  هبش و  شک  یبوسعی 

تسین یلعج  يوخ  هن و  یکوخ و  تلصخ  مه  *** تسین یلغد  ار  اغد  مصخ  وا  تلوص  ای 
جاب ناهج  ناهاش  مه  زا  ارچ  هتفرگب  *** تسین یلع  ریشمش  مد  رگ  شرس  ود  کلک 

نوناک هب  تخورفا  ششتآ  دسح  دقح و  زا  *** نوزفا دسح  ار  نید  دساح  دش  هچ  هنیس  رد 
نوخ رگج  درآ ز  ردب  شرهق  رتشن  اب  *** نوطالف هچ  تمکح  هب  تسا  یبیبط  هک  شغیت 

جاد وا  زا  جراخ  دوشن  رگ  نوخ  هدش  دساف  *** نوزفا دوشیم  ضرم  هک  ملسم  تسا  نیو 
دوجسم هلبق  ناهج  لها  رب  وت  يور  يا  *** دوصقم هبعک  نالد  هدنز  رب  وت  يوک  يا 

دوعوم ۀنج  تمرک  میحج و  وت  رهق  *** دومحم وت  تاذ  زجب  هن  کیالم  دمح  زا 
جالح يروصنم  تلآ  راد  وت  هم  اب  *** دورمن يروهقم  تیآ  تخت  وت  رهق  اب 

داجما هرمز  ارچ  وت  لیفط  دنتسه  *** داجیا ۀلع  ادخ  رس  يا  یتسین  رگ 
دادعت تسازجعب ز  يورنآ  زا  دادع  *** داجح نت  اب  ینک  هچنآ  اغد  زور  رد 

جاوزا هچ  دارفا  ددرگ  وت  مراص  زو  *** دارفا هچ  جاوزا  دمآ  وت  هزین  زک 
هحفص 86} }

لالجا هبعک  رد  دیآرد ز  یعس  اب  *** لامآ مرحم  افص  تیانم ز  فاوط  رد 
لامکا کسنم  مه  یلیمکت و  کلسم  مه  *** لابقا هورم  مرک  نکر  اخس  خف  يا 

جاجح هلبق  مه  يراوز و  هعبک  مه  *** لاضفا رعشم  مه  یماعنا و  مزمز  مه 
تیاپ فک  رد  رظن  لها  رصبلا  لحک  *** تیادگ تسد  ناهش  میهید  تنیز  يا 

تیاخس تباجا ز  زاوآ  قبس  دریگ  *** تیارس مزع  دنک  هک  لئاس  دصقم  رب 
جاتحم هن  نیکسم و  هن  مینیب  هن  رهد  رد  *** تیاطع رحب  رگا  دیآ  طیحم  قلخ  رب 

قافشا هر  زا  رگنب  ییحی  تلاح  رب  *** قالخ رهظم  یبن  ماکحا  رهظم  يا 
قارحا بجوم  دوشن  شهانگ  هک  وجرا  *** قافآ رد  شیهانپ  تسین  نوچ  وت  تاذ  زج 

جات رسب  وت  میمع  فطل  زا  دهن  دیاش  *** قاسلا یلا  قاسلا  تفتلا  دوش  هک  يزور 
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ردقم لامآ  دنک  روصم  لاجآ  *** رواد هدومرفب  ریدقت  هماخ  ات 
رونم رون  زا  نک  قافآ  مچ و  نوریب  *** روصم وت  تاذب  تایآ  يرواد  يا 

جاع هگتخت  نآ  نک  توبات  هتخت  نیا  *** ررقم ياوأم  نکسم و  بحم  مصخ و  رب 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نیدحوملا  ماما  تعن  یف 
نسح یبولسا  هزات  یکبس  کین و  یقیرط  اب  *** نمچ يوس  همان  یمان  تشونب  هیمان 
نهریپ يوب  بوقعی  يز  هچ  فسوی  زا  دمآ  *** نتشیوخ دورو  زا  رابخا  دا  داهنا  درک 
جاهتبا ار  نایناعنک  يا  مه  ام  يرصم  زیخ  *** نزحلا تیب  دش  نما  ماقم  شیع و  طبهم 

هحفص 87} }
دیعس ام  تخب  وچمه  نییعت  دندرک  یتعاس  *** دیعب هار  زا  دماک  يرای  رهب  ناتسب  لها 

یعو يد  لازب  ناس  نیا  نید  ورف  داب  داد  *** دیع حبص  ینعی  زورفا  زور  زورون  لوا 
جاد ماش  نشور  زور  تناگ  هدید  رد  دنک  سپ  *** دیقف لگ  نمهب  هچ  ددرگ  یک  تخت  رب  نامز  نیاک 

دیشک قجنس  نرتسن  زا  ناتسلگ  وا  رس  رب  *** دیشک قدیب  وا  شیپاشیپ  هوک  قیاقش  زا 
دیشک قدنخ  وا  درگادرگ  ظفح  رهب  رحب  *** دیشک قحلا  ءاج  ياوآ  بیلدنع  اسآ  يرقم 

جاوو ابید  زا  شلاب  سدنس  شدندرک ز  زاس  *** دیشک قربتسا  شرف  شیاپ  ریز  ردنا  هزبس 
رامش یب  یهاپس  اب  باسح و  یب  یلالج  اب  *** راکماک ناورسخ  نوچ  نیدورف  دمآ  رد  سپ 
راس هزامج  دش  ربا  زاس و  هروبنز  دش  قرب  *** راوس دص  ناتخرد  زا  هدایپ  دص  نیحایر  زا 

جاک  وا ز  شفرد  مه  ورس و  وا ز  نانس  مه  *** راهب داب  كزی  مه  ناراب  تشگ  لوارق  مه 
ریفن لبط و  هزاوآ  قرب  دعر و  زا  درک  زاس  *** ریشب ار  وا  تشگ  هلال  هشفنب  دش  وا  یهنم 

ریظن یب  ار  وا  دش  یناتفخ  دوخ و  لگ  هزبس و  *** ریت دروآ  نامک  زا  سوق و  تسارآ  حزق  زا 
جاع تخت  دش  نرتسن  نیرز  رتچ  دش  نمسای  *** ریثا خرچ  رپس  غیت و  ناشکهک  شرهب  تشگ 

هحفص 88} }
غاب تشگ  یسیع  هچ  مد  زا  ار  تاوما  تثعب  *** غاب تشگ  اسیلک  کشزرف  بیز و  زک  ایلاح 
غاب تشگ  اسرت  لیجنا  لگ  قاروا  زا  یئوگ  *** غاب تشگ  اسآ  بهار  رس  رب  ربا  زا  ناسلیط 

چاخ ران و  نوچ ز  وت  يوربا  وسیگ و  يا  زیخ  *** غاب تشگ  اسای  سیسق  ات  سوقان  دز  کبک 
طاسب ینامیلس  لگ  گرب  دنکفا  اوه  رب  *** طاسبنا ار  لد  دروآ  لامج  یسیقلب  لگ ز 

طامق رد  لبلب  لفط  دراد  دواد  نوچ  همغن  *** طاشن زا  رازلگ  فرط  درمم  حرص  نوچ  تشگ 
جازتما تلاخ  لعل و  زا  يا  رثوک  اب  ار  گشم  *** طالتخا تفلز  رهچ و  زا  يا  فصآ  اب  ار  وید 

مانب نابعش  رقب  خرف  بجر  رد  دمآ  یکیپ  *** ماشتحا دص  اب  هدرک  يدامج  ردنا  رفس  ناز 
مامت ردب  تخر  يا  لاوش  هام  لاله  يا  *** مایص ردنا  عیبر  نوچ  دماک  شیع  مرحم  دش 

جاح رهب  زارآرب  مخ  هاچ  زار  مزمز  باو  *** مایق رآ و  دوعق  مخ  ياپب  نک  ربکا  جح 
سوط هاگرخ  ات  دومنب  ناور  شزرگ  یکی  زک  *** سوبکشا نوچ  نیدورف  دوب و  ماهر  يد  وید 
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سوردنس نوچمه  هرهچ  ار  نازخ  ساس  امش  دش  *** سوک سوکلا  نوچ  تفوک  ناتسلگ  رد  لگ  نراق 
جالع دبای  لگ  سواک  هدید  ات  دروآ  *** سوبع وید  لد  زا  ورادشون  اسآ  متسر 

هحفص 89} }
نیگن ریز  نیمز  دش  شنامز  نامیلس  نوچ  *** نیکم زع  تختب  دمآ  نآ  زا  زورون  ورسخ 

نینچ نیا  یبیط  تسا  هدروآ  هل  یبوط  نانج  زا  *** نید ایند و  هش  زا  یهاش  روشنم  شدماک 
جات شیوخ  قرفب  شهاگرد  كاخ  زا  دهن  ات  *** نینمؤملاریما هاگردب  هسوب  دز  هک  ای 

باتفآ نامسآ  تسا  نامسآ  باتفاک  *** بارتوب نید  هشرف  نامسآ  باتفآ 
بارطضا شمزعز  نآ  مارآ  تفای  شمزحز  نیا  *** باتش اب  رهپس  مه  گنرد و  اب  نیمز  مه 

جاور ار  دمحا  نوناق  رواد و  نید  دواد  *** بارق زا  دمآرب  ات  ةردق  لج  شراقفلاوذ 
نامسآ باتفآ  تسا  باتفآ  نامسآ  *** ناشوزع رهپس  رد  شلالج  ناویا  تشخ 

نایز دوس و  رض  عفن و  رادم  دش  شرادم  رب  *** ناسچ شتاذ  رگ  تسین  یتسه  كالفا  روحم 
جاجز رد  نازورف  یحابصم  وچمه  شمزبب  روخ  *** ناخد زا  ماف  هیس  یتوکشم  وچمه  شدزنب  هم 
فاطم ار  قیالخ  دمآ  نآ  زا  تسا  دوج  هبعک  *** فال خرچ  رب  فرش  هم  رب  دزسا  روک  شهگرد 

فالخ نودرگ  اطخ  یتیگ  وا  زا  دنناوتن  هچ  زا  *** فاک نون و  زا  رگ  تسین  رواد  مکح  نوچ  وا  مکح 
جاب جات و  شناهج  ناهاش  دنداد  ور  هچ  زا  *** فارتعا را  دوبن  شیمالغ  رب  ردنکس  زا 

هحفص 90} }
تساردصم زا  فصو  لعف و  قاقتشا  اناد  دزن  *** تسا رش  ریخ و  ردصم  شدومن  قح  دوجو  نوچ 
تسا روحم  رب  امئاد  نودرگ  بطق  رادم  مه  *** تسا رهوج  تاذب  مئاق  ضرغ  ره  ماوق  مه 

جاتن ددرگ  وا  هک  ات  بترم  دش  یتسه  لکش  *** تسا رغصا  ربکا و  بیترت  زا  جاتنا  ضرغ  نوچ 
هلا فطل  وت  فطل  ربمیپ  رهق  وت  رهق  *** هانپ تهاگرد  هتشگ  يا  الا  ناراک  هنگرب 

هاج ّزع و  زا  تهگرد  كاخ  كالفا  زا  رترب  *** هابج تتاعاط  غاد  زا  نایسدق  تنیز  هداد 
جارخ ناقاخ  هیزج و  یشاجن  شیوس  دروآ  *** هاگن مدکی  دنک  ینیکسم  يوس  رگ  تتکوش 

روط نیت و  رصع و  رجف و  زا  راگدرورپ  دصقم  *** روهظ تقافشا  فاطلا و  نوچ  تفای  رهاظ  تشگ 
روضح ردنا  دنروآ  بکرم  بیکرت  رهب  *** روطس بیز  تتحدم  نوچ  دنک  ییحی »  » هماخ

جاز وزام و  شرثوک  دلخ و  دنزاس  تیبرت  *** روح هدید  زا  شا  هدود  ناملغ  غادصا  شا ز  هقیل 
زارد دیما  نیب و  هتوک  رمع  رب  مرک  زا  *** زاس زوس و  رد  ملد  ناج و  فجن  دیما  هتشگ ز 

زاین مرآ  خرچب  هگ  هانپ و  مرآ  كاخب  هگ  *** زآ صرح و  رد  ۀهج  شش  زا  تاجن  هار  دش  هتسب 
جازم هب  ور  دنک  ار  ناریش  هکنآ  تسا  جایتحا  *** زاون نیکسم  دنک  ار  ناریم  هکنآ  تسا  راقتفا 

هحفص 91} }
داب هدنخ  رد  لگ  هچ  نیا  ربا  نوچ  هیرگ  ردنا  کی  نآ  *** داب هدنشخر  ملظم و  ترای  بلق  نمشد  ناج 

داب هدنبات  یگ  هدنبات  یمه  اداب  ار  رهم  *** داب هدنیاپ  ناج  کلم  رد  تفأر  رهم  رون 
جارک يوس  رذگ  یج  زا  دور  هدنز  دیامن  ات  *** داب هدنزرس  وت  دوجد  رز و  ناج  راز  تشگ 

مالسلا هیلع  یقنلا  یلع  ترضح  حدم  رد 
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مالسلا هیلع  يداهلا  دمحم  نب  یلع  يدابلا  رضاحلا و  ذالم  تعن  یف 
نم هابت  لاحب  درکن  رظن  تشذگ و  *** نم هام  رادهلک  نم  رس و  شوپ  ابق 

نم هآ  هار  غارچ  تفاین  شا  هنیئآ  رد  *** نم هاک  وچمه  نت  رجه  هوک  دهاک ز  هک 
جک ناوربا  نآ  زا  تسار  ناگژم  نآ  زا  *** نم هانگیب  لد  تفاکش  نانس  غیت و  ز 

رمشاک ورس  دقب  نمی  يداو  دخب  *** رشت هفان  طخب  اطخ  يوهآ  زیخب 
رثا دیسر  شلعلب  شا  هّرط  نیچ  زا  هک  *** رذگ نیچب  هدومن  وا  لعل  ناشخدب 

جهتبم لصو  رب  هن  نحتمم  رجه  رب  هن  *** رظن یمد  هدومن  افو  رتفد  رب  هن 
جاج وعا  داد  نتب  بارطضا  داد  لدب  *** جازم رد  درک  یکی  ار  لاصو  رجه و  هچ 

جایتحا رادرب و  هن  دنام  هراچ  درد  رب  هن  *** جازتما درک ز  ادج  ناقشاع  ناج  نت و 
جلف دتف  نت  رب  هچ  دنزگ  دسر  لد  رب  هچ  *** جالع رگد  ددرگن  صانم  رگد  دشابن 

هحفص 92} }
فلت ناتسود  لد  دننک  نامک  ریت و  هب  *** فلتوم نامشچ  ود  ناسکیب  لتق  یپ 

فکب نیک  ياهنامک  تسدب  مغ  ياه  نانس  *** فسا هن  تسا و  نزح  هن  بارخ  را  ملاع  دوش 
جهن کی  مسر و  کیب  قیرطکی  زرط و  کیب  *** فصب فص  دنداتس  اجباج  دنتسشن 

ماهس ینز  ناگژم  باتفآ ز  راسخرب  *** ماسح یشک  وربا  رمق ز  رب  هکیا  الا 
مامت هم  ناباتب  لامج  زا  هنعط  ینز  *** مامغ زا  هدرپ  یشک  رهم  يورب  وسیگ  ز 

ججح منک  تماقا  تیوعد  نالطبب  *** ماما ترضح  رد  هک  فازگ  يوعد  نکم 
تسا يدایا  قوطب  وا  زا  مانا  باقر  *** تسا يداه  قلخ  رب  هک  یقن  مهد  ماما 

تسا يداو  رضخ  هرب  هار  ناهارمگ  ربا  *** تسا يداب  راکددم  تسا  رضاح  شخب  اطخ 
جهم ایبنا  زا  مه  بولق  ایلوا  زا  مه  *** تسا يدانم  تنج  وا ز  ياقل  قوشب 

افص مزمز و  یئوت  مه  رعشم  یئوت  *** انم هّکم و  یئوت  مرح  هبعک و  یئوت 
اعس نم  ریخ  یئوت  فاطی  نم  ریخ  یئوت  *** اعد هلبق  یئوت  راجتسم  رجح و  یئوت 

جح مه ز  هرمع  زا  ماقم  مه  نکر و  زا  مه  *** ادخ دصقم  یئوت  لوسر  بلطم  یئوت 
یمّرکم لقع  وت  يدرجم  سفن  وت  *** یمسجم ناج  وت  يروصم  حور  وت 

یمظعا ءامسا  وت  یلزنم  تایآ  وت  *** یمظعم شرع  وت  ملق  وت  یحول و  وت 
هحفص 93} }

جرف ینعم  یئوت  اجر  تیآ  یئوت  *** یمدقم مدآ  هب  يرخؤم  مدآ  ز 
درک هدافا  شنوزف  داع  دومث و  موق  ز  *** درک هداس  رباج و  هچ  یملاظ  راکمتس 

درک هدایپ  يراخب  شیوخ  باکر  ياپب  *** درک هداتسیا  اپب  شیوخ  روضح  رد  ار  وت 
جل تسا  نکمم  رگم  ادخ  اب  درک  نامگ  *** درک هدارا  ار  ادخ  رون  يافتخا  لهج  ز 

دوب اهملظ  اسب  نیسح  وت  دج  رب  هک  *** دومن افج  قیرط  تترضحب  اهنت  هن 
دومن البرک  يوس  یتعامج  هناور  *** دومن ادخ  زا  مرش  هن  تشاد  لوسر  زا  ساپ  هن 

http://www.ghaemiyeh.com


جوعلا اهتأت  هک ال  یفصفص  عاق  دوش  *** دومن اون  ین  رد  هچ  اونین  هب  دیاب  هک 
تامم رد  دندنبب  وا  فیرش  ربقب  *** تایح رد  دندادن  ار  رضخ  هکیبآ  ز 

تاذ ّرس  دنشوپب  بآ  واگ و  دندنبب  *** تاهج زا  دنناسر  شدقرمب  یبارخ 
جف قیمع  زا  یسک  شترایز  دیاین  *** تارف رب  رس  دوش  البرک  تشد  ات  هک 

رازم شسک  دیوجن  هارب  شسک  دیوپن  *** رامشیب ياهمتس  دینک  وا  راوزب 
راصحنا برصح و  زا  رب  رس  تسد و  دیربب  *** رامشیب دح و  زا  نوزف  رز  میس و  دیریگب 

جعزنم دیدرگن  فرصنم  دیئاین  *** راز تشک  دیزاسب  ربق  شبن  دیئامن 
لیلد دش  سیلبا  هچ  لهجب  ارم  اتفگب  *** لیخد ارجام  نآ  رد  دوب  هک  یملاظ  نآ  سپ 

هحفص 94} }
لیدعیب لجن  يا  هک  نیرقیب  روپ  يا  هک  *** لیلع یلد  اب  ینز  درک  هلان  هک  مدینش 

جرح رد  هتشک  تمه  متس  رد  هدنز  تمه  *** لیتق يا  نم  نیسح  دیهش  يا  نم  نیسح 
ماکب یگدنز  رد  هن  ربقب  یگ  هدرم  رد  هن  *** مارتحا بآ  دومن  تفرن  هش  يوس  یلو 

مالک دنک  هتوک  هک  تسا  رتوکن  ییحی »  » ز *** مامتان فرح  نیا  زا  لوه  رپ ز  لوق  نیا  زا 
جردنم تسا  رس  هچ  ار  تابئان  نیا  هک  *** مانا همه  لوقع  تسا  مئاه  هصق  نیا  رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  حدم  رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  تعن  یف  لوقعلا  ریقحت 
يراتت گشم  ینتخ  لازغ  فان  زا  *** يراهب داب  نمچ  عاطقا  رد  دروآ 

يرامق دوع  اطخ  کشم  نورب  هدرواک  *** يراس هدش  اراس  ربنع  رگم  كاخ  رد 
جنوآ لگ  خاش  زا  هدش  وتسرپ  ود  نوچمه  *** يرات هّرط  وت  هرهچ  رب  ود  زا  يا 

زارمه هتخاس  يرپب  ار  ینمرها  هگ  *** زاسمد هتشاد  کلمب  ار  ینف  وید  هگ 
رابهشب گنچ  دنز  وت  غاز  هچب  هگ  *** زان دنک  سواطب  وت  بارغ  هریت  هگ 

جنرین همهنیا  يا  هتخومآ  هکز  اناج  *** زاب نسر  راحس  يزاس و  هرز  يوداج 
باوخ ار  وت  رامیب  سگرن  دربب  دیاش  *** باجح هچ  وت  فلز  هحورم  فکب  هتفرگب 

بات هرگ و  نیچ و  هدقع و  نکش و  چیپ و  *** بابحا لد  نوچ  دوب و  ادعا  خر  نوچمه 
جنرآ دعاس و  فرط  ود  زا  دیدپ  هدروآ  *** باتهم رب  ناریح  هدش  نایرع  يودنه  ای 

هحفص 95} }
بیغرتب ماداب  يوس  اهلد  وت  مشچ  زا  *** بیط بطر  وت ز  بل  لعل  رکش  هدرب 

بیز یهد  گنر و  يرب  جنرانب  ران و  زا  *** بیس وت  بغبغ  هب  وت  نادخن  هتشگ ز  يا 
جنر رد  وت  جنرانز  ران و  رد  وت  ران  زا  *** بیسآ وت  بیس  زا  یهب  وت  هب  ار ز  ام 

هناشن قاشع  لد  زج  دوبن  ار  وا  *** هنامک وت  نامک  درآ ز  هک  ریت  ره 
هنامز هاش  نامز  هام  نیمز  دیشروخ  *** هناگی قافآ  همه  رد  یئوت  زورما 

جنر شکم  روج  نکم  همدص  نزم  شیب  بیز  *** هناهبب تجاح  هچ  قاشع  نتشگرب 
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مورحم وت  رادید  شافخ ز  يدیشروخ و  *** مولعم وت  راثآ  دییأت ز  يدیهان و 
مودعم یتسه  نخسب  هگ  ینک  راهظا  *** موهوم هطقن  ناهد  هک ز  ینک  تابثا 

جنز گنز  زا  ینز  نوخیبش  مور  يوسب  یهاگ  *** مور زا  يروآ  هاپس  گنز  يوسب  یهاگ 
تسا ناور  توق  لد  توق  نت  هیاریپ  *** تسا ناج  تحار  لد و  بوشآ  هک  هداب  ناز 

تسا نارگن  لد  شمخب  نوطالف  مشچ  نوچ  *** تسا نارظن  بحاص  لد  نوچ  حدق  هب  ناشخر 
جنران هخاش  یهسورس  زا  هتخیواک  *** تسا نانچ  رادومن  رادلد  فک  ردنا 

تسا ناشک  ربا  نمچ  نحص  يوسب  نماد  *** تسا ناشک  هداب  برط  نامز  هک  هد  رد 
تسا ناش  هبتر و  نوزف  كالفا  كاخ ز  رب  *** تسا ناشف  گشم  رجش  خاش  رحس  داب  نوچ 

جنک را  طخ  هب  وت  دح  دش  نیچ  هناختب  *** تسا ناشندلخ  نمچ  غاب و  نمد و  عبر و 
هحفص 96} }

دمرس يداش  دبا  ضیف  ار  همه  يزور  *** دبؤم شیع  ناهج  رارحا  تمسق  دش 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دالیم  داش ز  هدش  داجما  *** دلخم دلخ  اوه  تشپ  نیمز  يور  دش 

جنس نزب  جنس  اون  يان  زا  تفص  يرمق  *** ّدخ زا  لجخ  دق  زا  لعفنم  تلگ  ورس و  يا 
دوهشم هدمآ  دوهشب  رس  قفا  زا  دوب  *** دوبعم دوصقم ز  هک  هچنآ  دوجو  داجیا  ز 

دومحم دمحا  طیلق  راف  دوئم  دوئم  *** دودوم لمزم و  رثدم و  رکذم و 
جنب زا  هن  دنتسم  طب و  رب  زا  هن  دنداش  *** دولوم هس  ما و  راهچب  ات  ردپ  تفه  زا 

لمکم تاذ  لزا  رس  ملق و  نون و  *** لوا رداص  قح  رهظم  متا  تآرم 
لمکا هد  نامرف  مشاه و  نید  مساقلاوب  *** لسرم رشاح و  نیبم  رون  نیما  راتخم و 

جنر وا  ره  بیز  مه  رسفا و  ره  رویز  مه  *** لزنم لزنم و  مه  یماح  مه  یحام و  مه 
دش نایعدم  لد  هچ  هواس  هچایرد  *** دش ناور  هچ  هوامس  بآ  ودع  مشچ  نوچ 

دش ناتب  رازاب  قنور  همه  هتسکشب  *** دش ناهش  رصق  هرگنک  اج  هدنک ز  رب 
جنرفا طخ  ردنا  دش  مالسا  تحاس  زو  *** دش ناغفب  ناطیش  دش و  مطالتم  تمحر 

جاب لسر  هب  زج  ناهش  دندرک  وت  میدقت  *** جات ناهج  ناهاش  رس  رب  ترد  كاخ  يا 
جاهو رهوگ  نومکب  شدوبن  وت  الا  *** جاوما هچ  تشگ  تمظع  طیحم  يایرد 

جنسرفب دنجنسن  هک  ار  یهر  هدومیپ  *** جارعم بش  ردنا  وت  لابقا  فرفر  يا 
ار مدق  وت  ثودح  راثآ  مدقمه  دش  *** ار ملع  وت  ماقم  تشارفارب  هک  اجنآ 

ار مظع  شرع  رب  تعفر و  کلفب  يداد  *** ار مدع  دوب  رثا  هچنآ  دوجو  يدرب ز 
جنس نخس  قطن  زا  دوب  ارای  وت  فصو  یک  *** ار ملق  حول و  نایب  وت  نانب و  وت  یتشگ 

هحفص 97} }
رایس تباث و  ملقو  حول  کلف و  خرچ و  *** رایشه لفاغ و  رشب  ّنج و  کلم و  وید و 

رارقا وت  یهلا ز  دیحوتب  دندرک  *** راثآ وت  تاذ  رد  همه  ار  ادخ  دندید 
جنپ نآ  لسرم  مه  يراچ و  نآ  لزنم  مه  *** راچ بتک  جنپ و  لسر  مزعلاولوا  دندوب 

نیط رد  هن  ءام و  رد  هن  شقن  شدبن  مدا  و  *** نیسی اهاط و ز  جات ز  فرشب  تدوب 
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نیئآ عبات  نید  وریپ  ار  وت  دنتسه  *** نیورپ هرهز و  رمق  سمش و  لحز  خیرم و 
جنرطش هصرع  نیا  رد  دننام  وت  رهچ  رب  *** نیزرف قدیب و  هش و  بسا و  خر و  لیپ و  مه 

لهاان تما  زا  لباقان و  مدرم  زا  *** لهج وت  شناد  ربب  نوطالف  ملع  يا 
لهجوب هنیک  بهلوب و  یشک  نیک  زا  *** لهک زا  هچ  باش و  زا  هچ  وت  يدیشک  همدص  سب 

جنگ دوشن  رسّیم  جنربب  هک  تسادیپ  *** لهس نحم  جنر و  نیا  دش  تیلاع  دصقم  رب 
زومآرنه لفط  هچ  ریپ  درخ  تدزن  *** زور بش و  قالخ  وت  يوم  وت و  يور  يا 
زوس ناهج  قشع  وت  هبذج  زا  هریانکی  *** زورفا کلف  رهم  وت  راوناز  هرذکی 

جنغ همه  تسا  ییحی »  » هتفگ ناتب  مشچ  نوچ  *** زورماک هدش  لماش  وت  فطل  رظن  دیاش 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  حدم  رد 

تسا شوخ  نآ  برق  بجوم  دشاب  تسود  دزن  هچنآ  *** تسا شوخ  نابرق  دوخ  ناج  ندرک  تسا  نابرق  هام 
هحفص 98} }

تسا شوخ  نامرف  نیا  میدقت  یپ  زا  سفن  یتخب  *** تسا شوخ  ناناج  هر  رد  ندومن  نابرق  دوخ  ناج 
حیبذ يا  تسا  لیلج  زا  تسا  لیلخ  نامرفب  ناه 

یتخاس ناساره  ناقاتشم  ناج  نوچ  ار  شیوخ  *** یتخاس ناسآ  ره  لگشم  مغ  هودنا و  زا  لدیا 
یتخاس نادنزب  ار  دوخ  ناج  رصم  رد  یفسوی  *** یتخاس نازحالا  تیب  رد  اج  بوقعی و  یتسین 

حیسم راد  زا  قرف  يدید  هچ  ار  یسوم  ران 
یتشاد ناسین  ربا  نوچ  رصب  گشا  ناور  ای  *** یتشاد ناس  ین  هلان  دص  ناهن  لد  ردنا  هک  رگ 

یتشاد ناملس  دهز  رذوب  قدص  رفعج  ملع  *** یتشاد ناکما  دیق  زا  اهر  رگ  ار  نتشیوخ 
حیرتسم نک  ار  شیوخ  دیقت  نیا  تسا  حراتسم 

زاس هورم  ةورم  زو  وش  انم  رد  ّتینم  یب  *** زات هوفص  يافص  رد  ییوج  مالسا  هلبق 
زارف رب  نافرع  کلم  ردنا  قدیب  وج  تفرعم  *** زانب دوخ  روعش  زو  رعشمب  ور  رعاشم  یب 

حیبق لقاع  رب  دیآ  لقع  مکح  زا  لهج  هکناز 
رجح رجح و  هورم و  ماقم و  نک و  رو  مزمز  *** رسب رس  نیب  هراو و  دوخ  زا  دوخ  رد  ینیب  هن  ات 

رقس مه  تشهب و  مه  نامسآ و  مه  نیمز  مه  *** روص ینعم  هبعک و  انم و  فیخ و  رعشم و 
حیلم ترکف  رد  هچنآ  حیبق و  تمهو  رد  هچنآ 

هحفص 99} }
ریبک رگید  یملاع  ناهنپ  وت  رد  نادزی  هدرک  *** ریغص یمرج  نامگ  يدرک  ار  شیوخ  لفاغت  زا 

ریبخ يزاس  ناج  رس  زک  یمکحم  باتک  نآ  *** رینتسم یتیگ  تسا  وت  زک  ینشور  باتفآ 
حیرص صن  دوب  قداص  دهاش  ار  نخس  نیا 

تسازس ار  ناسنا  سفن  یتسه  رس  رب  تفرعم  *** تسازس ار  نامقل  صخش  ءایشا  هنک  رب  یهگآ 
تسازس ار  نامیلس  یهللا  تمشح  هللا  شحول  *** تسازس ار  نارمع  روپانیس  روط  ردنا  نتفر 

حیرط ار  نالوغ  هلوغیب  یئداو  رد  دنک  ات 
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مالسلا وا و  هقودصم  نیب  هنیئآ  يرفعج  *** مالک قادصم  یهاوخ و  رگا  ینعمنیا  قدص 
ماش حبص و  ره  دوشیم  دش  وا  مان  سک  ره  درو  *** مامالا نبا  ماما  قیدص  قداص  یسوم  باب 

حیبص شلامآ  حبص  رونم  شلابقا  ماش 
ءاقل هللا  مرکا  زانب و  تلم  يدمحا  *** ءاقب هللادیا  وزاپب  بهذم  يرفعج 

حیحص شلامکادرک  صقان  عرش  زا  دوب  هچنآ 
حالف زوف و  هیامرس  وا  رهم  دمحا  وچمه  *** حالص لها  رورس و  دمحم  لآ  قداص 
حابم شماعنا  درک  ار  مج  جات  ناریقف  رب  *** حابصلا حال  ههجو  یلجت  امل  ار  عرش 

حیبم شمارکا  تشگ  ار  یک  کلم  نافیعض  رب 
نایع ار  ملاع  ود  ره  لماک  ناسنا  یکی  رد  *** ناهج رد  كردق  ّلج  تکاپ  تاذ  رد  قح  هدرک 

هحفص 100} }
نابز رب  تنکل  هدنب  نوچ  شا  هداتفا  روصق  زا  *** نابز دص  اب  ناد  هتکن  لقع  قطن  تیانث  رد 

حیضف دمآ  حیصف  قطن  تفرعم  لامک  اب 
هاگ هاگ  هاگن  نک  تفأر  ز  ییحی »  » بناج *** هلا فطل  رهظمیا  قح  ضیف  روهظ  يا 

هابت لاح  اب  تسیاب  ار  حادم  یکب  ات  *** هار هاگرد  رب  هاشیا  یهد  دیاب  ار  هدنب 
حیحش عبط  هنت  بلق  هیس  زور  دب  تخب 

تسا لگ  بآ و  رد  هچنآ  ددرگن  لیاز  ضرعلاب  *** تسا لفاغ  یک  مدماخ  عبط  تیناوخ  انث  زا 
تسا لد  ردنا  تندیسوب  ناتسآ  يوزرآ  *** تسا لگشم  متخب  زور  ناسآ  وت  زا  مهاوخ  هچنآ 

حیرض دزن  هبق و  تختب  هر  مبایب  ات 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

بلاطیبا نب  یلع  بلاغلا  هللادسا  حدم  رد 
ریس دش  نامسآ  روث  هرب و  تبحص  ز  *** ریدب دیشک  کلف  ریدب  رهم  ثکم  هچ 

ریش نمکمب  دش  گنچرخ  رب  زا  هلازغ  *** ریز دمآ  رکیپ  ود  قاطن  زارف  زا  هچ 
حابم تسار  وت  مرح  دیص  نتشک  هک  شکب  *** ریشمش شک  ریش  هچ  وربا  امشچ ز  لازغ 

دش شّوشم  شو  بامیس  شیوربا  وه  *** دش شتآ  رپ ز  دادح  هروک  هچ  نیمز 
دش شوهم  ناتب  رهچ  هچ  كاخ  هدیفت  *** دش شرآ  نامک  نودرگ  يزادگ  ناجب 
حاور اشع و  ناشدزن  دنکن  یم  قرف  هک  *** دش شمعا  قیالخ  مشچ  ترارح  زا  مه 

هحفص 101} }
ماجل تسا  هدش  ناهد  رب  قرع  زار  قلخ  هک  *** مایق هدومن  رگم  تمایق  تسا  رشحم  هچ 

ماقم هداد  زاب  قلخ  رسب  ار  میحج  *** مان هیشاغ  رام  هک  دش  ببس  مرج  هچ  الا 
حالم نیشتآ  يایردب  قخ  دندش  *** مامز هتسسگ  یتشک  نوچ  هک  هداد  يور  هچ 

دیشروخ ةرارح  زا  هام  هچ  دنتخوس  هک  *** دیهان زا  مرج  هچ  دش  لحز  ياطخ  دب  هچ 
دیدپ كاخ  اوه و  بآ و  زا  دمآ  شتآ  هک  *** دیدن رهد  بسک  لاس  نیا  یمرگ  رزجب 
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حارق ءام  تسا  هدش  شتآ  همشچ  ناسب  *** دیبن ماج  تسا  هدز  نیلسغب  نعط  رازه 
زاریش دش  ریعس  ناهافص  تشگ  میحج  *** زاب مّنهج  رد  دش  ناهج  قلخ  يورب 

زاوها روشک  تشگ  رقس  هنومن ز  *** زار ير و  تحاس  دنتشگ  هیواهو  یظل 
حابص ءاسم و  ره  لیو  زا  هینابز  دسر  *** زاجنا تبت و  مزراوخ و  خلخ و  نیچب و 

ماوه ماقم  نمد  عابس و  ّلحم  نمچ  *** ماد دد و  مکارت  زا  تشگ  اربغ  حطسب 
ماّجح رتشن  وچمه  سب  شین ز  دننز  *** ماشآ نوخ  ناگ  هشپ  نوخ  ندیشک  یپ 

حاحلا نینچ  نایژ  ریش  هدیدن ز  یسک  *** ماربا نینچ  نامد  لیپ  هدیدن ز  یسک 
بت نودرگ  هدرک  هبصح  نیمز  مسج  هتفرگ  *** ببس تسا  هدمآ  هک  یتاذ  ةرارح  سب  ز 

بسح بطحلا ز  ۀلامح  هچ  قلخ  دنین  *** بطر عبط  رانچ و  جازم  تسا  قباطم 
حاین خارص و  ارچ  ناشیا  دش ز  نامسآ  رب  *** بهل مادم  دشک  ناشیا  زا  شتآ  هنوگچ 

هحفص 102} }
كان شتآ  ياوه  ّرح  قلخ ز  هورگ  *** كاخ زکرم  تفای  لیدبت  هرک  نیشتآب 

كاغم رید و  يوسب  اسآ  غم  نتخیرگ  *** كاله دنوشیم  بآ  یب  هک  دنیهام  هچ 
حالم نوچ  هدروخ  هطوغ  لگ و ال  رد  عیمج  *** كالد نوچ  هتسب  هطوف  دوخب  روع و  مامت 
لامالام تسا  هدش  شتآ  زک  تسا  یقدنخ  هچ  *** لاچخی شمدرم  دندورس  هک  نیمز  نامه 

لاقثم هیاپ  طاریق و  دح  زا  هتشذگ  *** لاوج دنچ  زیشپ  کی  دب  هک  تفج  شورف 
حاورالا تحار  تسا  یلایخ  درس  بآ  هک  *** لایخب دسریمن  ار  یسک  درس  بآ  زج 

لجا هاش  هانپ  زا  ریغب  تسیا  هیاس  هن  *** لحم چیهب  نونک  ثداوح  باتفآ  ز 
لوا رداص  داجیا و  ردصم  تسوا  هک  *** لسرم دمحا  لصف  الب  ار و  یّصو 

حابصم نآ  زا  تسا  هولج  یکی  لقع  ياهب  *** لعشم نآ  زا  تسا  هلعش  یکی  شوه  غورف 
لوصا ماوق  واب  عورف و  رادم  وا  زک  *** لوتب جوز  لوسر  نیرق  هّمئالاوبا 

لوسر ادخ و  زا  هکنآ  رشب  ّنج و  ماما  *** لوقع تابث  واب  سوفن و  تایحوا  زا 
حابصالا قلاف  هللا  وه  هیف  لیقل  *** لوزن شیوخ  ماقم  دوخ  رگا  دوب  هدادن 

تشاگن رصن  حتف و  تایآ  یبن  تیارب  *** تشارف وچ  نیتسآ  هللادی ز  تسد  هک  یهش 
تشاگن هنیس  کلمب  شیالو  مخت  هکنآ  ره  *** تشامگن یلک  وم  نامیا  تسارح  یپ 
حاکن تشگ  لالح  حافس و  تشگ  مارح  *** تشادن هدازمارح  شرهم  تیلباق  هچ 

هحفص 103} }
دادعتسا یتسهب  یتسه  ملاع  تشادن  *** دادما یتفاین  شضیف  هک ز  رگا  دوجو 

دارفا لماش  تسا  یلک  هک  قیرط  نآب  *** داجیا روشکب  شفیرش  تاذ  طیحم 
حالصا دهد  ار  دادضا  هنایم  رگا  *** دادضا زا  عفر  تاذلاب  یفانت  دوش 
قاقحتساب یلکام  یلع  ریغ  تشادن  *** قافآ دش  یفطصم  تنطلس  ریرس 

قاط ةواقش  رد  درف و  دسحب  یتعامج  *** قافن وا ز  قح  دندرب  هک  دوس  هچ  یلو 
حارض هدوب و  لاتق  هک  تفگ  هکیسک  *** قالخ دشاب و  قازر  هک  تفگن  ارچ 
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تاذ هنیاعم  دوش  وت  هنیآ  ردنا  هک  *** تافصب ایربک  تاذ  هنیآ  وت  یهز 
تایح رت ز  کین  وت  رهمب  هک  ار  تامم  *** تاممز رت  خلت  وت  ضغبب  هک  ار  تایح 

حالف قیرط  دوب  ار  ام  وت  قیرط  زج  هن  *** تاجن لیبس  دوب  ار  ام  وت  لیبس  زج  هن 
ار یسوم  هدرپس  اضیب  دی  خر  یئوت ز  *** ار یسیع  هداد  شخب  ناج  مد  مدز  یئوت 

ار یتوم  رشن  هکنوچ  یهد  رشح  زورب  *** ار یبقع  رایرهش  یسک  وت  زج  تسین  هچ 
حادقا امن  اطع  تمحر  یم  زا  یپایپ  *** ار ییحی »  » شیوخ حادم  رثوک  ضوح  ز 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  رد 

مالسلا هیلع  بئاغلا  ماما  تعن  یف 
نت میلقا  تشگ  هلفس  سفن  ناماه  نکسم  *** ندب رصم  رد  هار  نوچ  سوه  نوعرف  تفای 

نف رکم و  زا  درک  شاف  هللا  انا  ینا  يوعد  *** نتف رحس و  رش  ریخ و  لین  لین و  ناسکی  دید 
حور ياسوم  ترضح  عست  تایآ  زا  لفاغ  *** نتشیوخ مالغ  ار  سح  هد  دناوخ  اسآ  یطبس 

هحفص 104} }
بای هرهب  دمآ  شوه  ياوق  ناریبد  زا  *** باوخ ریبعت  رد  یباوخ و  سوه  نوعرف  دید 

بارخ ار  لطاب  ناینب  دنک  قحلا  ءاج  ضیف  *** باب بلص  زا  مام  نطب  رد  ناج  ياسوم  را  دیاک 
حوتف درآ  ور  لقع  ناگداز  كاله  زک  *** باطخ رد  دمآ  لهج  نایساس  اب  نینچ  سپ 

امن توهش  زا  داد  ار  تیصعم  نارتخد  *** ایر ریشمش  ار ز  تعاطا  ءانبا  تشک 
اضقلا نسح  نایع  دیآ  ردقلا  ءوس  یپ  زک  *** اشی ام  هللا  لعفی  لیلج  مکح  زا  لفاغ 

حور دمآ ز  وا  شوه  شوگب  میلا  یف  یفذقاک  *** افتخا رهب  دمآ ز  عبط  مام  ریحت  رد 
صاصتخا اب  سوه  نوعرف  مزب  ردنا  دمآ  *** صالخ مه  زا  تشگ  تسر و  قلعت  توبات  سپ ز 

صانم شعاضرا  تفای ز  هنئمطم  يز  همهلم  *** صاخ ناهاوخ  اوه  زا  تشگ  شا  هماول  هیسآ 
حورقلا وذ  مغ  نیا  زا  هراما  نوعرف  لد  دش  *** صاصق رهب  زا  نمشد  شیر  دنک  يزور  هک  ات 

بیعش يز  لد  نیدم  رد  دش  ار و  توهش  تشک  *** بیع صقن و  زا  تسرو  تشگ  لماک  دولوم  نآ  يراب 
بیرز یلاخ  لد  درک  سدقملا  تیب  بناج  *** بیغ ماهلا  زا  تفر  ینابش  زا  غراف  نوچ  دش 

حوضو تامالع  ار  توبن  تایآ  دید  *** بیج اضیب ز  دی  شتشگ  نورب  ردژا  اصع  دش 
لاقع ردنا  لقع  نوراه  فک  رد  ناشدنک  ات  *** لایخ ناماه  دزن  سفن و  نوعرف  يوس  دش 

هحفص 105} }
لالض زا  دندیهر  دندرک و  قیدصت  یگلمج  *** لایتحا دماین ز  يدوس  ار  رحس  ناهگآ 

حوبس ار  تعاطا  لین  تعاط و  لین  تشگ  *** لآ باحصا و  اب  ارویز  نایطبق  زا  تفرگ  سپ 
لجالا ءاج  اذا  يریخأت  یمیدقت و  تسین  *** لما نوعرف  دیدرگ  انف  باقرغ  قرغ 

لجا هاش  تلود  رد  نایمالساک  نانچ  نآ  *** لقتسم دش  ناج  ياسوم  ناشوزع  تختب  سپ 
حورج وا  سأب  ناهاوخدب ز  بلق  ردنا  دیاک  *** للز غیز و  عماق  تلالض  ملظ و  علاق 

دوجو کلم  قلاخ  یتسه  هاگرخ  دجوم  *** دوهش يالوم  بیغ  ماما  يداه  يدهم 
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دوج دواد  ردنکسا  شناد و  نامقل  رضخ  *** دومن رهاظ  ایربک  شدوجو  رد  هردق  لج 
حون هاج  مدآ  دهز  یسیع  لعل  یسوم  تسد  *** دوه لذب  ییحی  لضف  فسوی  يور  حلاص  يوخ 

ماودلاب دیآ  مئاقو  ماوق  اب  دیآ  مئاد  *** ماظن یتسه  روشک  رب  دهد  نوچ  شلدع  مطن 
مان كرش  زا  مسر  رفک  زا  دیدپ  دیان  ناهج  رد  *** مانالا ریخ  تلم  همئالا  متخ  ۀنس 

حوصن دهز  رذوب و  قدص  قراس ز  قساف و  *** ماقتنا میب  ًادبال ز  دندرگ  رو  هرهب 
نیتسآ رد  تملاع  ناتسآ و  رد  تمدآ  *** نیملاعلا بر  فاطلا  رهظم  تبانج  يا 

نیما لیربج  وت  لابقا  هاگرد  هدنب  *** نیلسرم لیخ  وت  لالجا  هاگرخ  رکاچ 
حوبص درو  دص  ماش و  ياعد  دص  زا  تسا  لضفا  *** نیقی بابرا  بلق  ردنا  ترهم  زا  هرذ 

بارخ رگنب  ناتسود  لاح  هچ  ار  نید  هیاپ  *** باقر کلام  هدنامرف  نیمز  عاطقا  رد  يا 
هحفص 106} }

بارتوب غیت  ار ز  تیعس  تفای  ناوتن  قرف  *** بآم یمتخ  ترضح  نید  جیورت  هر  رد 
حوی داضیب  ای  دنناوخ  یحض  سمش و  قراش و  *** باتفآ مسا  هک  رگ  یمسم  ددرگیمن  هد 

هوک غیت  زا  نورب  دیآ  باتفآ  یئآرب  نوچ  *** هوکش ناویک  لدلد  رکیپ  هوک  زارف  رب 
هوتس رد  ار  ناملاظ  لزلزت  رد  ار  نارفاک  *** هوجولا رفص  مغز  نک  ار  نایلاجد  ایسیع 
حولص ار  تروضح  زع  هدمآ  تفارش  زک  *** هورگ نآرب  ابحرم  تعامج  نآ  زا  ذبح 

رت بوخ  دشاب  سودرف  زک  هللااب  شا  هصرع  *** رقم يراد  وا  ردناک  يدوجو  يا  رضخ  ضرا 
رفظ دیوج  وا  زا  رویز  افص  دبای  وا  زا  غاب  *** رثا دهاوخ  وا  زا  رثوک  فرش  دیوج  وا  زا  دلخ 

حوفت اهنم  يدهلا  حیر  شتیآ  دلخ  تحاس  *** رهظ اهیف  یقتلا  رون  شا  هحسف  ناج  هصرع 
روضح قوش  زا  هدرک  قیالع  نیلعن  علخ  *** رود برق  مزبز  متسدنام  هک  یسوم  نامه  نم 
روهظ لد  لخن  الا ز  درکن  مروط  نآ  رون  *** روط رون  زا  غورف  یب  تریح  هبتر  ردنا  هدنام 

حونس ییحی »  » هنیس رد  دوش  تدای  زجب  ین  *** روطخ ییحی »  » رطاخ رد  دنک  ترکذ  زجب  ین 
لوصو ّزع  منکمم  تناتسآ  رد  دشن  نوچ  *** لوسر عرش  قح  نید  مکحم  وت  ماکحاز  يا 

هحفص 107} }
لوصا لصا  عورف  زمر  زا  هاگآ  مدش  ات  *** لوبق ای  در  ینک  رگ  مریزگان  تیانث  رد 

حوبا ار  قیاقح  رارسا  هماچ  نایم  رد  *** لوقا ار  قیاقد  تایآ  هماخ  نابز  زا 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نیدحوملادیس  تعن  یف 
تشنک تسا  میلک  ياضیب  دی  نوچ  رگ  هولج  *** تشک هدش  نمیا  يداو  نوچ  هک  زیخ  ایقاس 

تشز دیآ  رحس  هزجعم  رب  هک  امنب  يور  *** تشه رگ  مغ  يرماس  الب  غاد  ملد  رب 
خش زا  يروس  هدمآ  تفص  روط  شتاو  *** تشگلگ رد  لگ  هدش  یسوم  هچ  هک  نونکا  هصاخ 

فرگش ياه  هرز  تخاس  تفص  دواد  بآ  *** فرط ناتسب  يوس  تسب  ابص  داب  دهده 
فرط نیروفاک  فصآ  خر  هچ  يدوب  هچ  رگ  *** فرگنش زا  غاب  هدش  نامیلس  تخت  نوچ  شقن 
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خی دوب ز  نیمز  ریراوق  حرص  تریغ  *** فرب دوب ز  اوه  سیقلب  خر  ضایب  نوچ 
ماف یجنران  خر و  یجنرت  لعل و  نادران  *** ماک نیریش  ار  وت  خلت  بنعلا  ءامز  يا 

ماداب تمشچ  هتسپ و  ناهدوران  تخر  يا  *** مادم میجنرب  وت  جنرت  جنران و  شوخ ز 
خن بیس ز  نآ  زا  مبیسآ  هب و  ناز  میهب  *** مایا تسا  هدومن  بیس و  تخت  هب ز  تبغبغ 

ناریح تفلز  تملظ  رد  ردنکسا و  ملد  *** ناویح بآ  بل  تسا و  رضخ  وت  يارضخ  طخ 
ناشطع اراد  هنشت و  تبل  هب  ردنکس  يا  *** نادرگرس تمغ  يایرد  هب  سایلا  هچ  دص 

هحفص 108} }
خسرف دص  ات  شدبن  هرب  هدب  زا  يدس  *** نانع تفات  ملد  کلم  يوس  جوجای  هچ  مغ 

میهاربا ماقم  يانمت  هب  تیانم  رد  *** میطح توربا  رجح  تلاخ  هبعک و  تخر  يا 
میرحب ار  تمرح  قیالخ  حاورا  همه  *** مینست تلعل  بل  ردنا  مزمز و  نقذب 

خفب مارحا  هدمآ  ارم  خف و  وت  يوک  *** میقم وت  يوکب  وت  حیبذ  یعس  اب  هتشگ 
وربا تمشچ  ود  يالاب  هکتسا  هتفگن  سک  *** وهآ راکش  رهب  يا  هتخآ  نیک  غیت 

وهآ دنریگب  وت  زا  قلخ  هک  تسودیا  نکم  *** ومآ نوچ  نم  خر  يدرک  يدیربب و  فلز 
خن خن  يدیرد  هکنیا  تسا  نم  تخب  هماج  *** وموم يدیرب  هکنیا  تسا  نم  رمع  هتشر 

ران رد  تران  مینونج و ز  هب  تنانج  ز  *** ان وچ  وت  يوخ  تنج و  نوچ  وت  يور  وکن  يا 
راب درآ  میحج  ناوضر ز  هضور  يوسب  *** راذگ راسخر  يوس  لد  رگ  وت  فلز  زا  دبای 

خزرب طارص و  هار  دنکب  یط  را  یصاع  *** راذگ سودرف  تنج  يوسب  يرا  دبای 
خاش زا  شتآ  هرمج  یکی  هچ  دش  نایع  لگ  *** خاکب دیباتب  راسهک  قرب ز  ناس  هلال 

خاتسگ دش  نمچ  لافطا  يزیرنوخ  رهب  *** خارف رهد  یسب  گنت  يو  هدید  رب  هچ  دش 
خلسم ار  نیمز  هلال  لگ و  نوخ  زا  درک  *** خالس ناسب  داب  فکب  تفرگب  هتشد 
لکب تشگ  امنهر  هر  يوس  ار  ناهرمگ  *** لگ ربمغیپ  تیار  نمچب  ادیوه  دش 

لم هچ  رهز  دش  دمآ و  شون  هچ  شین  مرج  ال  *** لبس يداه  دمآ و  لیبس  رضخ  ار  همه 
هحفص 109} }

خب خب  یمه  تفگ  یلعب  اسآ  رمع  *** لبلب دزنب  غاز  بدا  راهظا  درک 
یلاو یلو  تسار  ناج  روشک  ولع  زک  *** یلاع یلع  لالجا  رین  رف  خرچ 

یلام لق  هعبتا  قحلا و ال  فرعا  *** یلام نم  هجرخی  نال  مصخلا  یعد  ول 
خوآ دنام  دش  هبتر  وا  رب  هدیشوپ  زاب  *** یلاغ ار  یلع  دناوخ  ادخ  هکیدوجو  اب 

رورس نودرگ  رتخا  افو  خرچ  رین  *** روهظ تایآ  ینعم  ادخ  تاذ  رهظم 
روند ریگ  نیرب  خرچ  شرد  كاخ  زا  مد  ره  *** روصنم لسرم  دمحا  وا  ترصن  زا  هتشگ 

خبطم رد  نیسم  تشط  یکی  هچ  شنامسآ  *** رونت رد  نیجع  صرق  یکی  هچ  شباتفآ 
لوصا لصا  عورف  يانبم  تلم و  یماح  *** لوتب جوز  یبن  رهص  ادخ  ضایف  تسد 
لوغشم ییحی »  » هدمآ وا  یناوخانپ  هب  *** لوقع ءارآ  هدش  شتافص  كرد  زا  رصاق 

خلم نار  دربب  نامیلس  يوس  را  يروم  *** لوبق فطل  زا  رگا  دیامن  تسین  یبجع 
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هلا يوس  وت  يور  ادخ و  يور  وت  يوس  *** هاگرخ تهلا  شرع  زا  درب  وت  رب  هکیا 
هاگن فطل  زا  ینک  ییحی »  » يوس رگ  دوش  هچ  *** هانپ هجاوخ  فنک  زا  ریغ  هچ  تسین  ار  هدنب 

خزود رد  دور  وت  بحم  هک  رواب  تسین  *** هانگ يایردب  هقرغ  مدش  هک  يدوجو  اب 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تبیصم  حدم و  رد 

مالسلا هیلع  هئاثر  همئالا و  نماث  تعن  یف 
زورون همغن  دوب  کین  برع  روش  اب  *** زورون يزوارهب  يزوریفب و  زورما 

زورونب يآ  قارعب  يراصح  كرت  يا  *** زوس مغ  هشیراون  يزاجح ز  هام  يا 
خن ره  زاس ز  ناغف  گنچ و  نزب  رات  رد 

هحفص 110} }
تمالع سودرف  بل و  رثوک  دق و  یبوط  *** تمالس لصا  يا  مخر  یتشهب  زیخرب 

تمایق يادرف  تسودیا ز  مغ  هچ  ار  ام  *** تماق هتخورفارب  وت  یئآ  رگ  زورما 
خزرب دمآ و  طارص  يوسیگ  هرط و  ناک 

تسا حیلم  غار  وکن  غاب  شوخ و  رازلگ  *** تسا حیسم  سافنا  تریغ  ابص  هک  نونکا 
تسا حیبق  هچ  رگ  منک  هشیپ  تیگدنب  ات  *** تسا حیبص  يور  ار  وت  هکیا  الا  يآ  زاب 

خیشتی یبص  یبصتی و  خیش 
تهاپس تهایس  ناگژم  یهاش و  وت  *** تهایس فلز  زا  هیس  نابحم  زور  يا 

تهانگ رذع و  نیو  یتسین  زا  يروآ  رذع  *** تهاگن ریت  زا  یتخیر  ام  لد  نوخ 
خی نم  دربا  امه  نابیجع  نائیش 

یم یهد  كرت  يا  میک  دایب  هک  هب  نآ  *** یک دش  هچ  تفر و  اجک  سواک  هک  هچ  ار  ام 
یط دشن  شع  هر  میتشگ و  هلحرم  سب  *** ير هر  مزع  هن  نک و  ناهافص  دصق  هن 

خسرف هن  تسا و  لیمب  هن  هر  ار  هیداب  نیک 
دراد هتخورفا  شتآ  نیمز  هلال  زا  *** دراد هتخود  نیچ  هفان  ابص  فان  رد 

دراد هتخودنا  ّدسب  یسب  هلاژ  زا  *** راد هتخوس  یلد  قاشع  هنیس  نوچ 
خطلم هماج  نوخب  تسا  يدیهش  هکنآ  ای 

سولاسب دناوخ  يرد  کبک  فحص  ۀیروت و  *** سوقان هربق  دز  هریس و  ارس  دنز  دش 
سوط هش  حدم  را  نم  هچ  دیارسب  لبلب  *** سواط یطوط و  دیئارس و  لیجنا 

خب خب  هتخاف  شدیوگانث و  جارد 
نماض هدمآ  شوحوب  دحیب  تمحر  زک  *** نماث رورس  نیبم  رون  نید  هدنامرف 

نماک تباث و  رگا  شرهم  لد  همه  رد  دب  *** نمآ دوب  شمیرح  هبعک  مرح  نوچمه 
خزود تقلخ  ادخ  درکیمن  هک  هللااب 

نادزی هناخ  دوب  هبعک  رگا  هکم  رد  *** نامیا رعشم  نید  هلبق  رف  هبعک  يا 
هحفص 111} }
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ناش فرش و  نوزفا  تسا  هبعک  زا  دش  سوط  يا  *** ناسارخ هب  اج  ادخ  هناخ  يا  هچ  يدرک ز 
خف زا  يو  مارحا  دوب  لد  زا  وت  مارحاک 

هللا یلا  ریس  نایع  هتشگ  ار  وت  راوز  *** هاج فرش و  رد  نوزف  شرع  زا  وت  شرف  يا 
هاگرد تسا ز  یمالغ  هچ  تلالجب  ناویک  *** هام روخ و  دنصرق  ود  وت  دوج  هرفس  رد 

خبطم تسیزینک ز  هچ  تفارشب  هرهز 
یئوسب يور  دنکن  ییحی »  » وت يوک  زج  *** یئور همه  تیوس  تیور و  ادخ  يوس  يا 

یئوب وت  قلخ  زا  نمچ  رد  ابص  هدروآ  *** یئوج وت  ناسحا  همشچ  زا  دوب  رثوک 
خش زا  هیلاغ  دمد  گشم و  اوه  دیاک ز 

نقتم هدش  تعیرش  داینب  وت  فطل  زا  *** نزخم هدش  تکاپ  لد  ار  نید  يوگ  يا 
نزخم هدش  ار  لد  وت  يور  زجب  هک  وسنآ  *** نلعم یفخم و  زا  یهگآ  تقح  تاذ  نوچ 

خلسم هدش  ار  ناج  وت  يوک  زجب  هک  اجنآ 
سوک يا  هدز  یئابرغلا  بیرغب  شوخرس  *** سوط رد  هک  سوسفا  یبنلا  بلق  ۀجهم  ای 

سویأم هچ  درک  افج  رهز  تیگدنز  زا  *** سوبحم هدمآ  انف  هیترد  یسوم  يا 
خن خن  همه  تدوجو  رات  دش  هتخیسگب 

تسا رهز  لد  ردنا  هدیشون  وت  هک  يرهز  *** تساپرب هلغلغ  ناهج  هب  تروش  هکنآ ز  يا 
تسادیپ یتشگ و  افج  راتفرگ  سوط  رد  *** تسام رگج  نوچ  یبن  كاپ  لد  هدرسفا 

خف رد  هتخاس  نطو  هک  يدیص  لد  لاح 
وت رسپ  هن  رسب  دوب  وت  رهاوخ  هن  *** وت رگج  ات  ولگ  رهز  زا  هچ  هراپ  دش 

وت ردپ  دج و  وت و  رب  دش  هک  ملظ  نآ  *** وت رس  كاخ  يور  داتفا  سب  مکاخ 
خروم ملظ  نآ  دشن  ینامز  چیه  زا 

نوراه هّبق  ادخ  رون  يا  تنکسم  دش  *** نومأم هچ  دیناروخ  روگنا  رد  وت  رهز 
هحفص 112} }

نوخ رگج  وت  رب  ام  يرهز و  زا  رگج  نوخ  وت  *** نونکم هللا  رس  ینوزخم و  هللا  زنک 
خبانل یبوط و  کلام  رگج  نوخ  يا 

كاچ ترگج  دش  افج  رهز  زا  هک  سوسفا  *** كاخ يور  داتفا  ترس  تبرغب  هک  خوآ 
كالول هش  لآب  سابع  هدود  زا  *** كالفا هنیرید  هنیک  زا  بجعیا  تشگ 

خسنم تسا  دیزی  ملظ  وا  زا  هک  یملظ 

مالسلا هیلع  یلع  ءانث  مخریدغ و  هعقاو  رد 

مالسلا هیلع  ریمالا  ءانث  ریدغلا و  ۀعقو 
ریبک یملاع  نایع  درک  ریغص  یمرج  *** رینم خر  نودرگ  دومن ز  ۀجح  يذ 

ریدغ رف  هدنخرف  هتسجخ و  رف  ياحضا  *** ریدق قلاخ  نایع  درک  دیع  ود  وا  رد 
دیدپ وا  رد  یتسه  تقلخ  ّرس  هدومنب  *** ریظن یب  قالخ  ترضح  ماقملا  لج 
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وا رد  افص  ار  مرح  نامرحم  مارحا  *** وا رد  ادف  ار  افو  يوک  ناینابرق 
وا رد  انم  فیخ و  مزمز و  میطح و  نکر و  *** وا رد  الو  ماقم  ماوق  رجح  رجح و 

دیون ار  قلخ  لد  هبعک  ریسب  هداد  *** وا رد  ادخ  تاعد  تانیب  تایآ 
لک لقع  ضحم  تمحرم  فرص  دیحوت  *** لسر دّیس  لبس  يامنهر  زورما 

لسر تثعب  زا  قیالخ و  تقلخ  زا  *** لذ ّزع و  باهو  دصقم  راکشآ  درک 
دیب داب  دنت  زا  هچ  مصخ  بلق  دیزرل  *** لگ راهبون  رد  هچ  تسود  ناج  دیلاب 

فوطع دّیس  ادخ  كاپ  تاذ  تآرم  *** فوکع هرمع و  جح  کسنم  يادا  زا  دعب 
دیسر ادخ  زا  دیرب  هچ  مخ  ریدغ  ردنا  *** فوقو ار  هدنیآ  هتفر و  رما  دومنب 

هحفص 113} }
شرهاظم قح و  قلطم  راکشآ  درک  *** شرهاظب نطاب  دوب ز  هچنآ  دروآ 

شرخافم يوضترم و  ماقم  ینعی  *** شرثآم نسح  یئایربک و  راثآ 
دینش وز  تفگ و  واب  دوب  هک  ینتفگ  ره  *** شرهاق دنوادخ  هکنآ  تسا  یلع  نیا  تفگ 

الصلا دیحوت  رغاس  ناشکیم  يا  *** اله یشوخلد  یمرخ و  شیع و  تقو  دش 
افطصا ریگناهج  ریرس  هشنهاش  *** ادخ هدومرفب  هچ  مخریدغ  ردنا 

دیشکرب هشرع  يوس  تفرگ و  ادخ  تسد  *** اپ داهن  رب  بتق  دب ز  هک  يربنم  رب 
تسا تماب  یهلا  ضیف  لومش  زور  *** تسا تمعن  مامتا  هگ  ار  موق  دومرف 

تسا تمه  ماگنه  هک  هلمج  دینک  تمه  *** تسا تمرح  دنوادخ  دزنب  ار  زورما 
دیلک تمحر و  رد  لفق  تسه  تسد  نیا  *** تسا تمحر  ضیف و  رد  دیلک  یلع  تسد 

دوب اشگ  لگشم  همهرب  هک  یلع  تسد  *** دوب ادخ  تسد  رهظم  هک  یلع  تسد 
دوب امس  ضراب و  ذالم  یلع  تسد  *** دوب اوس  ام  همه  ثیغم  یلع  تسد 

دیرد اهدژا  تسد  هچب  سپ  دهم  دهع  رد  *** دوب امن  تردق  رداق  تسد  هن  نیا  رگ 
تسا یلع  اشگ  لگشم  هک  تسا  یلع  ادخ  تسد  *** تسا یلع  ادخ  تسد  هک  دیوش  وا  تسب  اپ 

تسا یلع  الع  شرع  تسا و  یلع  امس  ضرا و  *** تسا یلع  امس  ضرا و  تسا و  یلع  اشگ  لگشم 
دید روطب  یسوم  هک  تسا  یلع  يدهلا  رون  *** تسا یلع  يدهلا  رون  تسا و  یلع  الع  شرع 

یلع نیا  دالوا  دش و  یلع  نیا  اپ ز  رب  *** یلع نیا  دادما  جاور ز  قح  نید  دش 
هحفص 114} }

یلع نیا  دافحا  تسا ز  يداه  يدهم  *** یلع نیا  دادجا  هدش  یلع  نیا  زا  رخف  رد 
دیمد ادخ  مدآ  بلاقب  دوخ  حور  نوچ  *** یلع نبا  داجیا  تقلخ و  دوب  دوصقم 

فصو نم  هللا  فصو  هب  يذلا  اذه  *** فرع نم  هللا  فرع  هب  يذلا  اذه 
فّرشلا زعلا و  هب  دوعی  يذلا  اذه  *** فشک نم  رتسلا  فشک  هب  يذلا  اذه 
دیزگرب دنوادخ  تانیاک  ار ز  وا  *** فلخ نم  ریخ  ما و  هفیلخ  شدزاس  ات 

ننملا وذ  تایآ  دش  دیدپ  وت  تاذ  زک  *** نمتؤم هللا  یلو  يا  ربکا  هللا 
نمزلا رخفم  ای  فطاوعلا  رهظم  ای  *** نلعلا رسلا و  یف  فقاوملا  فقاو  ای 
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دیزو فرش  لامش  ناک ز  میسن  لوا  *** نسحلابا ای  اندیس  لوتبلا  جوز 
لوسر تمرح  ادخ  دهع  دنتشاد  شوخ  *** لوهج تمهیب  تما  هک  اتئوساو 

لوقع دوب  ّریحت  هب  رمع  یلیس  زا  *** لوتب يولهپ  دگل  زورد  زا  هتسکشب 
دیلپ یسکان  زا  دنز  رس  هک  ار  ملظ  نیا  *** لوبق دنکیم  قح  تریغ  هنوگچ  ایاک 

درخ ناسچ  ناگرزب  ماقم  يرخ  ایاک  *** درخ هدید  دوب  هیضق  نیا  زا  ناریح 
درب یلع  قح  دیامن و  كدف  بصغ  *** درچ یگدوسآب  دجم  ضایر  ردنا 

دیری ام  لاعف  يدارا  نم  لوعفم  *** درد یبن  عورش  هدرپ  هکنآزا  ددرگ 
كاب لوسر  زا  هن  قح و  زا  مرش  هن  اروک  *** كاهص نب  ملظ  زا  هک  لقع  تسا  تریح  رد 

كاله بجوم  شدش  هنوگچ  دگل  برض  *** كانبات رون  نآ  رّونم و  هرهز  نآ 
دیمخ مغز  ییحی »  » تماق هچ  ادخ  شرع  *** كاخ يور  داتفا  نسحم و  تشگ  طقس  نوچ 

هحفص 115} }

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دالیم  رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکالا  یبنلا  دالیم  یف 
ریجنزب هرهز  دوب و  ناتفخب  هتفخ  هم  *** ریمشک تبعل  يا  وت  فلز  وت و  يور  زا 
ریسفت هدمآ  نیرب  دلخ  زا  وت  يور  يا  *** ریگبش هلان  دنک  وت  فلز  مخ  رد  لد 

دلخم دلخ  نیمز  يور  هدش  هک  هد  یم 
تسادیش وت  ریحنز  مخ  رد  هم  هرهز و  دص  *** تسادیوه هرهچ  زا  تا  هرهز  هم و  هکیا  زیخ 
تساسآ بش  فلز  زا  یلجنم  تخر  دیشروخ  *** تساضیب هضیب  خر  هرهز و  نیبج  نابات ز 

دیقم هدرک  لزا  حبص  دبا  ماش  رد 
تمایق ياغوغ  هدش  تمایق  اپرب ز  *** تمایق تمایق ز  روش  اپب  هدرک  يا 

تمال هچ  فلز  ببس  هچ  زا  ناهد  میم  يا  *** تمالک هدرب  لد  دجبا و  زونه  هدناوخ  ات 
دق فلا  ناز  هدش  لاد  ام  تماق  نوچ 

نک ینم  رهب  نایع  لعل  نآزا  نم  رهب  *** نک ینتخ  گشم  فلز ز  زا  میوکشم  رپ 
نک ینمی  قیقع  رپ ز  یندع  ّرد  *** نک ینکش  رهوگ  روآ و  ثیدح  رهوگ ز 

دجربز لعل  زا  هد  ساملا  توقای ز 
قیاش نامیلس  هچ  اشامتب  ار  وا  *** قیالخ لیخ  نمچ و  یصقا  دجسم  دش 

قیاقش سکع  ابص  هداتف ز  بآرد  *** قیاقح فشک  یپ  وا ز  رد  هدش  دهده 
درمم حرص  رد  هک  سیقلب  هولج  نوچ 

دیشروخب نعط  ام  تعفر  هدز  زورما  *** دیهابن سوک  ام  تمه  هدز  زورما 
هحفص 116} }

دیواج تمعن  ام  لفاک  هدش  زورما  *** دیئات تیآ  ام  تمسق  هدش  زورما 
دمرس تمحر  ام  لماش  هدش  زورما 
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تسا دوهشب  یبیغ  دهاش  افخ  مزب  زا  *** تسا دوجوب  یهلا  ّرس  مدع  متک  زا 
تسا دوجوب  یتسه  تیهام  هچ  دوجوم  *** تسا دویق  هزنم ز  اربم و  هک  یتاذ 

دصقم بلطم و  دوب  داجیا  زک  تاذ  نآ 
جات رف  رسفا  رب  رسفا و  فرش  قرف  رب  *** جاه رهوگ و  یکی  هتشگ  نایع  كاخ  زا 

جارعم بش  نوچمه  وت  نیکشم  هرط  يا  *** جاتنا رد  زورما  هدمآ  دوجو  لاکشا 
دّمحم دولوم  يدونشوخب  شابشوخ 

دوهشم دهاش و  دبا  ّرس  لزا  زار  رب  *** دومحم دمحا  یلج  ّرس  یلزا  رون 
دوبعم تمحز  يربخ  شمیمع  فطل  زا  *** دوعوم ّتنج  يرثا  شمیرک  قلخ  زا 

دیشم شرع  نوچ  هدمآ  فرش  شعرش ز 
یئادج هن  یئادخ  هن  هللا  ملع  اروک  *** یئامن بیغ  رد  هدش  یلامج  بیغ  زا 

یئادخ وا و  یگدنب  رد  هدز  تریح  *** یئالقع قیرط  هتسب  هدمآ و  قشع 
دح دوبن  بجاوب  دودحم و  بجاو  وک 

یماهت یما و  یمشاه  یشرق  يردب  *** یمارک یسنا و  یحطبا  یندم  یکم 
یماحم یماح و  لمزم و  رثدم و  *** یماس دیس  للم  ثوغ  لجا  رالاس 

دمحا دماح و  دحا و  دّمحم  دومحم 
ردق بش  سمشلا و  رهظم و  وم  يور و ز  زا  *** ردب فرش  خرچ  رب  روحم و  يده  بطق  رب 

ردق کلف  ردص  یحض  سمش  يده  تآرم  *** ردصلا یلا  لیذلا  نم  هدنب  شلسر  لیخ 
دیؤم هاش  یقت  رحب  اقب  راونا 

لمکا لماک  لما  لین  للز  یحام  *** لّوا رداص  للم  ثوغ  لجا  يالوم 
هحفص 117} }

للکم جات  رز  رسفا  لسر  قرف  رب  *** لسرم يداه  قح  يدان  يده  هار  رب 
دجمالا یفطصملا  دعسالا و  نمتؤملا 

رّمخم لاصلص  دوب ز  هدشن  مدآ  *** ربمیپ دوب  وا  ترضح  هفرش  یلعا 
رفصا رمحا و  ماج  ود  تسا  رهم  هم و  ار  وا  *** رعقم هن  بّدحم  حطس  کلف  تشاد  هن 

دوسا ضیبا و  دبع  ود  تسا  زور  بش و  ار  وا 
هاگرخ هدز  رتارف  لالجا  رد  شرع  زا  *** هاگآ همه  زار  فقاو و  همه  ّرس  رب 

هللادی هداد  الو  تسد  واب  هک  سب  نیا  *** هاگرد هدنب  ار  لاکیم و  هچ  لیربج 
دیدوبن هللا  دی  رتارف ز  هکنآ  اب 

بیدنا رسب  اوح  يوس  مدآ  يداه  دش  *** بیز ادخ  قافآب  هداد  وا  زا  هک  شرون 
بیکرت هیاس ز  دوب  هک  شدوبن  هیاس  ناز  *** بیسآ هدش  شبیصن  تساوخ  ناهن  مصخ  نوچ 

درجم بیکرت  زو  تسا  طیسب  لقع  وا 
تعارب هبتر  رد  هتفای  لسر  لیخ  رب  *** تعافش میلقا  فرش  کلم  ورسخ  يا 

تعارض يور  ار  همه  تلذم  كاخ  رب  *** تعاطا غاد  وت  قافآ ز  ههبج  رب 
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دنسم وت  زج  یسک  هن  تّزع  دنسم  رب 
ردقم قزر  مه  وت و  مّرکم  ناج  مه  *** روصم حور  مه  وت و  مسجم  لقع  مه 
رّرقم ران  هیواز  ار  وت  يادعا  *** رهوج وت  تاذ  ضرغ  هلمج  نوکی  ناک و  ام 

دبؤم سودرف  تمعن  ار  وت  بابحا 

مالسلا هیلع  یلع  يانث  مخریدغ و  هعقاو  رد 

مالسلا هیلع  ریمالا  ءانث  ریدغلا و  ۀعقو 
بات باتفاک  نانچ  رینم  خر  ممزبب  *** بات باتفآ  زورب  تا  هرهچ  هکیا  اهم 

بای بایماک  ارم  دوخ  لاصو  زا  یمد  *** باب بابش  دهعب  لصو  اشگ ز  میورب 
راز رازه  نوچ  ارم  نکم  نورد  زوس  ز 

هحفص 118} }
بنذ بنذ  وذ  زا  هچ  زیر  هرارش  دش  نیمز  *** هبل بهلوب  لد  نوچ  غاب  هب  لگ  زا  دش 

بلط بلط  ياپ  هب  ار  شیع  مزب  ایب  *** بهذ بهذ  هضف و  بیز ز  جاور و  شرف  ز 
ران رانک  ره  زا  مغ  لدب  هتخورفا  هک 

نیرب نیرب  دلخ  هچ  بیز  افص و  رد  تخر  *** نیعم نیعم  ءامب  ضیف  تبل ز  يا  الا 
نیتم نیتملا  لبح  هچ  شاب  شیوخ  دهع  رب  وت  *** نیما نیمالا  حور  هچ  خر  جنکب  تفلز  ود 

رای رایتخا  فک  تسا ز  هدوبر  ار  ام  هک 
نزب نزب  ابرب  هچ  دوسح  لد  ناگژمب  *** نم هچ  نمچ  رد  مچب  مارخ  نورب  نمکم  ز 

ننم ننملا  وذ  زا  هچ  تشگ  مامت  تنسحب  *** نکش نکش  چیپ و  ملد ز  دوخ  نیفلز  هچ 
راد رادتقا  نیا  زا  ردق  ساپ  هنارکشب 

ماس ماسح  هدیشک  تا  هرهچب  وربا  ز  *** ماد مادک  رتیوق  لد  هارب  تفلز  ز 
ماخ ماخر  رگ  دوش  تسافو  لیام  تلد  *** مال مالظ  زا  دوب  تیودنه  هچ  ضراعب 

رامرام اهناج و  فلز ز  ود  ناز  هدروآرب 
نآ هب  ناهب  رهب  رهد ز  رادم  یط  دوش  *** ناهج ناهج  نوچ  دوب  یلدشوخ  مایا  وچ 

نامز نامز  رود  تیراع ز  تسا  تایح  *** نآ هش  ناهش  جات  درذگب ز  هک  ره  دوب 
راع راعتسم  نآ  زا  دبا  ات  تسه  ارم 

هآ هآ  راوداز  رذحلا  مایا  ز  *** هاگ هاگن  کی  امب  تسا  مزال  هچ  ار  ادخ 
هحفص 119} }

هاق هاق  هچنغ  یمه  ام  زورب  ددنخب  *** هاچ هاچب  لدبم  رهپس  تبقاع  دنک 
راز راز  ربا  یمه  ام  ریغب  دیرگب 

تآ تائیسلا  نم  یپ  هب  یپ  ياهازج  *** تاف تافک  زا  دوب  هک  یتعفر  هنوگره  هچ 
تاه تاهما  ای  تساجب و  را  سک  ابآ  ز  *** تام تامک  زا  رهدب  دوب  هک  رومان  نآ  ره 

راز راز  راک  نیا  رد  تسا  ینتمهت  نوچ  دص  هک 
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میجر میجر  حور  هچ  لالم  هدنا و  هدش  *** میس میسن  دش  اپب  غابب  برط  زک  نونک 
مین مینز  لتع  دوب  هک  ینمشد  رس  *** میم میئل  بلق  هچ  هدش  یبصان  لد 

راک راکبان  رهز  نامسآ  تسا  هتفرگ 
یلج یلج  صنب  درک  لوسر  شماقم  *** یلع یلع  نادریز  اوس  ام  هلمج  زا  دش 

یلو یلوحا  زا  ود  لوسر  زا  شدید  نیب  ود  *** یلو یلو  یلع  تسامشرب  دومرف  هک 
راک راکشآ  دومن  ولغ  زا  یلاخ  نونک 

ریم ریما  هاش و  هب  وا  رد  یبن  شدومن  *** رید ریدغ  زج  يدب  قح  رما  يارجا  هچ 
ریق ریقف  نآ  مشچ  هب  باتفآ  نشور  شدش  *** ریز ریزگان  وا  زا  نود  مصخ  دنکفارس 

راس راسگیم  رسب  دز  رارش  شرامخ 
اور اوران  همه  دسح  زا  دراد  واب  *** ازس ازسان  رهب  تسه  هک  یبصان  ارچ 

اعد اعدم  رهب  وا  زا  دوش  تباجا  *** الع العلا  وذ  وا  زا  تسا  هتفای  هک  یهاشب 
راخ راختفا  دصب  رهپس  دوب  شدزنب 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نیلقثلا  لوسر  یصو  تعن  یف  نیتیفاقلاوذ 
زوس زوس  یب  شتآ  نآز  ارم  زور  بشاه و  *** زور زورون  رد  هچ  دش  يواسم  بش  اب  ایقاس 

هحفص 120} }
زود زودلد  كوان  ناز  انف  تخر  مغ  رهب  *** زوغ زوغ  زارف  رب  مداهن  نودرگ  مغز  نوچ 

رات رات  نیکشم  فلزنآ  زا  يدرک  مزور  هکیا  *** زور زورفا  زور  يور  نآ  زا  يدرک  مماش  هکیا 
درب درب  دراد  هاک  ناراهب  زا  دش  مزهنم  *** درف درف  ره  یئوکین  رد  نمچ  قاروا  تشگ 

درک درک  دیاب  هچنآ  يو  اب  زورون  ورسخ  *** درگ درگ  ارحص  داب  اربغ  حطس  زا  درتس  رب 
رابراب رهوگ  ربا  ناتسلگ  ردنا  دنکف  ات  *** درو دروآ  درب  درب  یتیگ  نیدرورف ز  رف 

داب دابآ  ار  هناریو  ره  درک  دوخ  مدزک  *** دای داینب  زا  تشاد  یسیع  هچ  ار  یتوم  ثعب 
داد داد  لدع و  نیئآ  ورس  دای  تدق  ورس  *** داز دازآ  دوب  هک  يورس  تخر  زا  هتفرگ  يا 

راخ راخرف  خلخ و  ناخر  خرف  تخر  زا  *** داش داشون  رمشک و  نابل  نیشون  تبل  زا 
جنگ جنگ  زا  تحاس  ات  يرز  دش  لگ  زک  زیخ  *** جنر جنران و  تنحم و  لگ  تضراع  زا  يا  هدید 

جنس جنس  ینعم  ناغرم  رجح  ردنا  تخاس  *** جنغ جنغ  رپ  هدید  ردنا  رهاظ  تدرک  هکنآ 
راس راسهک  رد  تشد و  ردنا  هریس  دیآرس  شک  *** جنس جنس  ياون  نآزا  ناهن  زار  دص  زیخ و 

گنس گنسرف  دصب  ات  یلعل  هلال  سکع  دش ز  *** گنه گنهرف  اب  غرم  ار  لد  لها  هدومزآ 
هحفص 121} }

گنر گنرلگ  هداب  زا  ام  رهچ  امنب  زیخ و  *** گنت گنت  را  ربراک  هدومن  تنیز  زا  غاب 
رات رات  زا  ام  شیع  کشرز  نودرگ  دلسگب  *** گنچ گنچ  زا  ام  مزب  مرش  هرهز ز  دنکفاک 

روم رومام  تبلد  رگ  دوش  طخ  زک  نآ  زا  شیپ  *** روه روهال  تحاس  رد  يا  مه  ام  يدنه  زیخ 
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روط روطسم  لگ  قاروا  رد  غاب  ردنا  هچ  دش  *** روص روصنم  مد  ردنا  مدب  روآ  حور  حور 
ران رانلگ  هخاش  زا  نمچ  رد  دیآرب  ات  *** رون رونت  زا  هکنانوچ  نیمز  رب  مجنا  تفات ز 

دور دور  ياون  زا  انامه  دمآ  اون  رد  *** دور دور  رانک  رد  يرمق  راو  یّنغم  دز 
دوج دوجوم  دش  هچنآ  درک  هیفاق  ردنا  نم  نوچ  *** دوب دوبعم  شیاشخب  زا  ربا  رد  رهگ  ره 

رات رات  ات  تحاس  ردنا  هلان  زا  دز  ربا  *** دوع دوعوم  تنج  ردنا  همغن  زا  دز  غرم 
يوج يوج  رانک  زا  ورس  هن و  ممشچ  رب  ياپ  *** يوب يوبشوخ  لگون  زا  راهبون  يوب  زیخ و 
يوش يوش  سکان  تفه  مام و  راچ  رهمز  ناج  *** يور يور  هم  تب  يا  ممزبب  امنب  یتعاس 

راس راسهکا  دص  ره  زا  لانن  یم  نک  يوق  لد  *** يوگ يوگدب  تعنش  هاوخ و  هاوخدب  هنیک 
زیخ زیخ  ون  هزبس  لگ  رب  هچ  خر  رب  تطخ  يا  *** زیخ زیخون  هزبس  ره  نمچ  نحص  رد  درک 

هحفص 122} }
زیب زیب  ربنع  فلز  نآ  زا  لفحم  ردنا  ربنع  *** زیر زیربل  رغاس  زاون  زار  ترشع  حرط 

راب راب  رکش  لعل  نآ  زا  رکش  ردنا  رکش  *** زیر زیر  رهوگ  لعل  نآزا  سلجم  ردنا  رهوگ 
باب بابلالاولوا  رب  تمحر  دزیا ز  درک  زاب  *** باخ باخرس  همغن  زا  مدحبص  رس  زا  تفر 

باب باب  نید  رتفد  ابیز  تسوا  زک  يرورس  *** بات باتهم  یضترم  ّبحم  رهچ  نوچ  تفای 
راغ راغلارومت  همغرا  فوخ  نم  يذلاو  *** باغ باغلا  دوسا  هم  اصمص  سأب  نم  يذلا 
جوز جوز  درف و  درف  زا  دندش  رکاچ  ایلوا  *** جوف جوف  شک  نید  ناطلس  ایلوا  يامنهر 
جوم جوم  نورد  درآ  ار  رحب  شرهق  میب  *** جوا جوا  هاگ  هتسج  نودرگ  شردق ز  ریاط 

راچ راچ  جنپ و  جنپ  زا  ار  هلمج  اجلم  تسوک  *** جوا جوا  يوسب  شبابحا  دنرآ  ضیضح  زا 
قاف قافالا  هلضف  یتح  لاضفالا  سراب  *** قاس قاسغلا  هساب  یتح  ماکحالا  دّیش 

قات قاتشملا  اهرامثا  یلا  لخن  هبرق  *** قاو قاوقولا  یف  سانلل  ام  هللااب  هریغ 
راد رادلاذ  یف  سانلا  بولق  راد  هدو  *** قاش قاشعلا  اهراونا  یلا  سمش  هبح 

ماج ماجح  هشیش  ردنا  تشگ  ار  نید  مصخ  *** ماع ماعنا  نایمالسا  رب  هچ  وا  فطل  درک 
هحفص 123} }

مان مانصا  هن ز  تشه و  یتسرپ  تب  زا  ناشن  هن  *** ماد مادنا  رب  دنکفا و  دنب  دنبرب  ار  رفک 
راک راکنا  وا  زا  درب  هردق  ّلج  شردق  صخش  *** ماه ماهوا  وا  رد  دش  همسا  زع  شکاپ  تاذ 

عاض عاضوالا  يذ  ّلک  یّلجت  اّمل  هرون  *** عاش عاشخالاذا  سانلا  ینب  ملظلا  روف  نم و 
عاج عاجوالا  لا  هّبح  نم  بنجلا  یفاجت  نم  *** عاق عاقصالا  تسما  ًامسر  عابرالا  تراص 
راع راعلا  روفو  نم  هّبح  بوث  نم  نم  باخ  *** عاب عابلا  روصق  نم  هلصو  ریسکا  نم  لض 

لاز لازلز  نیا  زا  دید  ماس و  ماسرس  نآ  زا  درب  *** لاز لازلزلا  یف  هچ  ناهاوخدب  لقع  شزرب  زرگ و 
لاد لادبا  دق  مه  میمد و  ات  وا  لد  مه  *** لال لال  دتساب  نوطالفا  دص  ار  شردق  فصو 

رای رایعم  هیام و  زا  شیب  هتشگ  ار  ناسکیب  *** لام لامآ  هیاپ  زا  شیپ  هداد  ار  ناسلفم 
دور دورمن  نوچ  داسح  هدید  زا  ناور  دش  *** دوج دوجیذ  هش  نادرگ  یفطصم  هارب  ناج 
دوب دوبعم  منص  قح  ياجب  ار  لطاب  ود  ناو  *** دود دودنا  رصب  رب  مغ  ناشدوما  رگج  رب 
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راغ راغر  دنادرگ  اس  نایک  ام  ناشرگد  ناو  *** دوس دوس  رهب  تب ز  ياپب  رس  هلبا  کی  ناز 
دنچ دنچ  وارچ  قح  اتکی  راک  رد  شدمآ  *** دنبدنب رد  رگا  لهج  يدوبن  ار  يرای  راچ 

هحفص 124} }
دنخ دنخ  رکش  لعل  زا  نایع  نک  ار  ناتسود  *** دنز دنز  رب  ار  تشد  رز  نزب  هللا  یلو  يا 

راد راد  ياپب  ار  نارادیاپان  نیا  هرکی  *** دنبدنب ردنا  دراد  يرادیاپان  ار  مصخ 
لال لالدتسا  جنر  یب  ار  هلفس  مصخ  تخاس  *** لان لان  ندنام  هصغ  رد  نانز  نوچ  نتشگ  ضیح 

لاب لابقا  ریاط  یسوم  موق  يوس  هچ  دز  *** لاز لازلزلا  یف  لقعلا  هتلزلز و  يونلاب 
راک راکیپ  هن  مسر و  دش  لدج  ینارنایطبس  *** لام لام  نوخ  وا  ماک  رد  هدش  لین  ار  نایطبق 
دروخ دروخ  رد  هداب  لظنح  بآ  زا  یسک  ای  *** درو دروآ  نیکراپ  زا  سک  هک  یتسدینش  نآ 

درد درد  یب  لد  ردنا  رثا  دبای  یمدای  *** درم درمان  دوش  دشوپ  نوچ  درم  سابل  ای 
راز راز  نیگرس  یط  زا  لعج  ددرگ  دوخ  هک  ای  *** درگ درگ  ارحص  گرگ  دنیب  هبرگ  دزیرگ  ای 

ریم ریمشک  طخ  ات  هبون  دح  زا  تربنق  *** ریس ریسفت  زا  نایبت و  زا  تردق  باتک  يا 
ریش ریشمش  مد  زا  خرچ  ار  داجح  هد  ات  *** ریگ ریگملاع  غیت  زا  یملاع  نک  هولج 

راب راب  يورب  نودرگ  ار  ماصخ  دهن  ات  *** ریت ریت  غیت و  دیهان  ار  داسح  دنز  ات 
هآ هآ  نودرگ  دادیب  زا  خرچ و  يافج  زا  *** هار هارکا  ترطاخ  رد  اطع  زا  هتسجن  يا 

هام هامید  رد  مایا و  تشهبیدرا  رد  هک  ات  *** هاوخ هاوخلد  تمه و  قفوب  ار  ییحی »  » لاح
راز راز  دیرگ  ربا  یپایپ  تیادعا  وچمه  *** هاق هاق  ددنخ  قرب  مدامد  تبابحا  وچمه 

هحفص 125} }

مالسلا هیلع  یلع  يانث  مخریدغ و  هعقاو  رد 

شیرق ریشب  رب  رد  ادخ  راب  ریشب  *** شیع رشبم  يارخفلا  ةراشبلا و  کل 
شیط دیان  شیع  لیم و  دنکن  رشب  رشب  *** شیج هعیلط  تکل  يرشب  هعیفر  دش  هچ 

ریدغ مخب  هدب  مخ  مخریدغ  یم  *** شیل يدادن  ارم  تراشب  بارش  ارچ 
دش دمرد  بارش  یئادخ  مخریدغ ز  *** دش دمرس  بارش  زا  شوجب  ریدغ  مخ 
دش دح  زیخز  دمحا  تفص  دحا  نورب  *** دش دمحا  مج  ماج  دحا  مخز  رپ  هچ 

ریفس درک  هناور  رهاظ  يوس  شنطاب  ز  *** دش دمحم  قیاش  ادخ  هچ  ام  دح  هچ 
تارذ اوسام  دیشروخ و  هچ  وت  خرب  يا  هک  *** تام تاش  هش  لیپ و  نیزرف و  دمآ  هدایپ 

تافرع رعشمب و  دش  جح  ۀجح  مایق  *** تالص تشگ  مامت  ةولص و  تفای  لامک 
ریدق یلو  یلو  یلع  هک  را  دنادن  *** تاهیه دسر  یسک  تقیقحب  اجک  یلو 

طاسب طاشن  زا  داش  نامز  نیمز و  نکب  *** طاشن طاسب  نیمز  طیسب  هب  نارتسگب 
طاحم طیحم  هگرخ  نیارب  شیع  زاسب  *** طارشا هبعک  فارشا و  هلبقب  ایب 

ریذن ریشب  مه  يریشب و  لوسر  مه  هک  *** طارص دیدپ  نانج  میحج و  يارب  نکب 
تسین بسانم  ندش  مخ  اب  يراوسرتش  *** تسین بجاو  هیقت  نکمم  هدش  قح  روهظ 
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تسین بلاطم  نیا  هدرپ  هنب  هیقت  لهب  *** تسین بجاح  هدرپ  چیه  لد  ربلد و  نایم 
ریش هفطن و  هدمآ ز  دیلپ  مام  باب و  ز  *** تسین بلاط  هکنآ  بلاطوبا  روپ  يالو 

یلع تسب  ياپ  هدیدرگ  تردق  تسد  هک  *** یلع تسد  ادخ ز  تسدب  تسد  بایب 
یلع تسه  یلع ز  تسدب  تسا  یتسه  هک  *** یلع تسم  تساوسام  یلع  تسد  ماج  ز 

هحفص 126} }
ریبک ریغص و  دجوم  یلع  تسد  تسه  هک  *** یلع تسد  دنبم  ار  ادخ  تسد  رآرب 

لک هجیتن  یئوت  یتسه  هصالخ  یئوت  *** لسر ایبنا و  دندوب  همدقم  همه 
لق فاخت و  تسا ال  یهلا  رما  هچنآ  ره  *** لگ هویمریغ و  تسین  رجش  سرغ  ضرغ ز 

ریفص ریفسنآ  زا  دینشب  وچ  درک  باطخ  *** لبس يامنهر  باحصاب  باتش  دصب 
دینک زاهج  زا  ربنم  مربب  نارتشا  ز  *** دینک زاب  رای  راک  زا  هرِگ  هرُگ  يا  هک 

دینک زاین  یب  قالخ  رب  رد  زاین  *** دینک زارف  رد  دیناوخب و  داکی  ناو 
رینم باتفآ  خرچ  زا  دنکیم  هدجس  هک  *** دینک زاین  زا  هدجس  یلع  ياپ  كاخب 

ار قح  تردق  تسد  فکب  شاف  تفرگ  *** ار قلطم  یبن  هکیرا  داد  تسد  هچ 
ار قحلا  انا  یلع  تسد  درک ز  دیدپ  *** ار قحلم  قح و  تفای  قح  يرایتسدب 

ربیخ راگدرک  یلع  قح  هچ  ادا  *** ار ققحم  تیقح  ینعم  دومن 
قشنم دش  دوجو  بیج  یتسد و  دومن  *** قح تردق  تسد  تسد  نیا  يرایتسد  ز 

قتشم دش  قلخ  داجیا  يو  دربتسد  ز  *** قصلم نوچ  تشگ  تسد  نیا  قح  هاگتسدب 
ریدم تسار  هاگتسد  نیک  یتسد  كاپب  *** قبس دیرب  رگدکی  زا  تعیب و  دینک 
حور ار  ایلوا  حوریب  بلاق  تسا  یلع  *** حون ار  ایبنا  داجیا  یتشک  تسا  یلع 

حوتف لصا  تسا  یلع  حتف و  تیآ  تسا  یلع  *** حوبس رهظم  سودق و  رهظم  تسا  یلع 
ریدقت یلع  امن  تردق  رداق  تسا  یلع  *** حور هتشرف و  یلع  ناوضر  نزاخ  تسا  یلع 

نانم دزیا  تآرم  هولج  تسا  یلع  *** ناحبس قلاخ  راونا  رهظم  تسا  یلع 
نآرق نطاب  ۀیروت و  ینعم  تسا  یلع  *** ناسنا تقلخ  يادیوس  رس  تسا  یلع 

هحفص 127} }
ریسفت نایع  ار  سمشلاو  هروس  تسا  یلع  *** نایبت وکن  ار  رصعلا  تیآ و  تسا  یلع 
تسا یلع  تافص  همه  یئادخ  راب  تافص  *** تسا یلع  تایلجت  رد  ادخ  تایلجت 

تسا یلع  تابث  زا  رهاظ  ادخ  شرع  تابث  *** تسا یلع  تاذب  اوسام  همه  تاذ  ماوق 
ریما تسا  یلع  نیمز  نوچ  نیرب  رهپس  رد  هک  *** تسا یلع  تام  باتفآ  یلع  وحم  رهپس 

تسا یلع  ناهن  رهاظ و  مدق  ثودح و  همه  *** تسا یلع  نابز  هنیس و  ملق  حول و  رادم 
تسا یلع  نایب  زا  هتکن  کی  نآرق  زومر  *** تسا یلع  نانب  مدع  دوجو و  يوس  هراشا 

ریوصت تروص و  داجیا و  روصم  یلع  *** تسا یلع  ناکم  نوزف  ناکماز  ناکم و  الز 
دش ربمیپ  توعد  کلف  يوس  دنلب  *** دش ردیح  هاج  ردق و  زا  همش  هچ  نایع 

دش ررکم  شکل  خب  خب  باون  *** دش رفنضغ  تلوص  زا  هگآ  هب  ور  هچ 
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ریذپ جالع  دوب  یتاذ  تثابخ  اجک  *** دش ردکم  نید  رهچ  وا  زک  دوس  هچ  یلو 
تخادنا نید  نیتملا  لبح  ندرگب  نسر  *** تخادنا نیک  نید ز  ناکرا  هب  تسکش  اسب 

تخادنا نیلسرم  لیخ  رس  هناخب  ررش  *** تخادنا نیمز  رب  شرع  همئاق  ماوق 
ریرقت دسریمن  ار  نابز  هچنآ  دومن  *** تخادنا نیتسآ  لواطت ز  تسد  هچ  نورب 

دز ارهز  يورب  یلیس  شتسد  هدیرب  *** دز ادوس  شقن  هرهز  اب  هک  هرهز  هیام  هچ 
هحفص 128} }

دز یلعا  شرعب  شتآ  هک  هناخ  برد  هن  *** دز ایرث  زا  شقن  یسب  هرهز  يورب 
ریرش رمش  ياپ  وا ز  الببرکب  دز  هک  *** دز اهنت  هن  ءاسنلا  ریخ  يولهپ  هب  دگل 

نیسح هانپ  یب  رای و  یب  سک و  یب  بیرغ و  *** نیسح هاگلتق  لادوگب  دوب  هداتف 
نیسح هاگ  همیخ  نیب  ادخ  مشچ  هدوشگ  *** نیسح هاگن  سک  يوس  ادخریغ  تشادن 
ریت تشاد ز  میب  هن  رجنخ  تشاد ز  كاب  هن  *** نیسح هارب  رظن  شدوب  همطاف  رهب  ز 

نیرب شرعب  ات  هتفر  شیگنشت  رارش  *** نیمالا حور  بلق  هتفت  شیسک  یب  بات  ز 
نیمز هب  نت  داتف  وا  نانسبرس  تفر  هک  *** نیمث رد  ثیدح  زا  لعلب  تشاد  زونه 

ریبکت هرعن  تفر  نیمز  کلف ز  يوس  *** نینوخ هزین  تشگ  ادخ  هاگ  هولج  هچ 
ببس هچ  زا  هنشت  بآ  بلب  دش  دیهش  *** بل ردنا  شدوب  مینست  رثوک و  هک  یهش 

بعت جنرب و  ار  رامیب  تفلا  مادک  *** بت تلاحب  ار  ریجنز  هتسب  مادک 
ریثا خرچب  ررش  ییحی »  » هماخ دتف ز  *** بنیز يریسا  زا  دنز  هک  رگا  مقر 

مالسلا هیلع  ریمالا  تعن  ریدغلا و  مخ 
مامز لقع  تسد  شقوش ز  دیاق  تفرگ  *** مانا لوسر  اقب  راید  مزع  درک  هچ 
ماقم شرع  زابهاش  رظن  دنلب  يا  هک  *** ماهلا نینچنیا  دش  یهلا  شرع  وا ز  رب 

رقم شرع  جواب  نک  ناهج  نایشآ  ز 
دناوت فیغر  روخ  هام و  اطع  دوج و  ناوخب  *** دناوت فیضم  ناینا  امس و  فیض و  وت  نونک 

هحفص 129} }
دناوت فیرش  مدقم  رظتنم  هک  ایب  *** دناوت فیطل  رهوج  زا  ضرع  نوچ  مامت 

رن دماج و  دامج و  یحو و  هدنب  ادخ و 
نک یقالت  هگ  بلطم  یقاب  نایب  *** منک یقاب  کلمب  لزنم  یناف  راد  ز 

نک یقاب  هلاوح  یقاسب  شوت و  هعرج  ود  *** نک یقاس  ماجب  ار  ناشکدرد  هلاوح 
رسب رجه  دیسر  لاصو و  نامز  دش  هک 

وگب حیصف  هشیدنا و  نکم  ناس  رخاز  *** وگب حیلم  نخس  نیریش  بل  نیرکش  ز 
وگب حیسم  ابزا  رایب  دوهی و  لهب  *** وگب حیرص  دوب  یناهنرس  هچنآره 

رظنم نیمراچب  وت  رظتنم  تسه  هک 
نیمزب وش  هدایپ  کنیا  نتلیپ  بسا  زک  *** نیزرف بدا  زا  دوس  دوخ  خر  هش  ياپب 

نید نک  نایب  یناملسم و  زاس  زاسب  *** نیرب شرع  زاس  تام  نیمز  رفز  ایب 
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رواد زا  یناسر  ار  دوخ  تلاسر  ات  هک 
مرحم مرح  نیا  ردنا  افص  ات ز  دنوش  *** مرح مزع  موق  دندومن  تشنک  زا  هچ 

مدقا لگ  باز و  تسه  لد  هناخ  فوط  هک  *** مزمز نیا  زا  بآ  دنشونب  یعسب  وگب 
رجح مالتسا  ردنا  رمث  تسین  هنرگ  و 

یناسفن دویق  زا  دننک  هرمج  یمر  هچ  *** یناطیش ماد  راتفرگ  دنوشیمن 
ینابرق دینک  تعیبط  دنفسوگ  هچ  *** ینادنز دنوش  تینم  يانم  رد  هن 

رعشم نیا  ریس  رگید ز  دصقم  تسین  هک 
دیسر بارتوب  نأش  رد  هچ  باطخ  نیا  رم  *** دیسر باطخ  نیا  هچ  لسرم  دمحا  يوسب 
دیسر باش  خیش و  هلمج  يوسب  وا  باطخ  *** دیسر باهتلا  دص  شناجب  باطخ  نآزا 

ربنم ارم  يدیاب  رتش  زاهج  زا  هک 
ریرس شرع  هاش  تسشنب  ربنم  زارف  *** ریدغ مخ  دوب  مانا  رو  هک  یلزنمب 

هحفص 130} }
ریدقت هماخ  تسد  نیا  زا  هورگ  يا  هک  *** ریشب قلخب  دش  ار و  ادخ  تسد  هتفرگ 

ردق زار  دومن  اضق و  ّرس  تشون 
یلع كاپ  دوجو  ّالا  یتلع  تشادن  *** یلزا رداق  داجیا  هک  تسا  یلع  نیمه 

یلو تساریادخ  یصو و  تسار  لوسر  *** یلج یفخ و  زا  فقاو  دوب  هک  یلع  نیمه 
رهظم ار  لوسر  یلو و  تساریادخ 

زارمه دوب  ایربک  اب  هک  تسا  یلع  نیمه  *** زاسمد دوب  نایسدق  اب  هک  تسا  یلع  نیمه 
زامن تسیلع  نیمه  مایص و  تسا  یلع  نیمه  *** زاجم تسا  یلع  نیمه  تقیقح  تسا  یلع  نیمه 

رثوک یلع  نیمه  تشهب و  تسیلع  نیمه 
لضفا یلع  نیمه  فرشا  دوب  یلع  نیمه  *** لبج رحب و  رب و  تاوامس و  نانکاس  ز 

لوا یلع  نیمه  رخآ  دوب  یلع  نیمه  *** لمکا یلع  نیمه  مدقا  دوب  یلع  نیمه 
رخآ یلع  نیمه  لوا  دوب  یلع  نیمه 

جاهنم نیرتوکن  شکاپ  هقیرط  دوب  *** جات كرابت  زا  دراد  رسب  هک  یلع  نیمه 
جارعم بش  فرش  زا  دوب  هک  تسا  یلع  نیمه  *** جارس هچ  وا  رهم  تسا  ربق  تملظ  رهب  ز 

رترب نیبرقم  ماقم  وا ز  ماقم 
داماد مع و  نب  تسه  ارم  هک  یلع  نیمه  *** داجیا ّتلع  تسار  ناهج  هک  یلع  نیمه 

دامج تابن و  رب  تسیراس  شرما  هتسجخ  *** داوس ضایب و  رب  تسیراج  شمکح  هدوتس 
رثا دنرثؤم و  نوچمه  شتاذ  اضق و 

ناهرب ارم  یلع  تمکح  هجیتن  منم  *** نایبت ارم  یلع  تمحر  رشبم  منم 
هحفص 131} }

ناج هچ  تسارم  یلع  مسج و  هباثم  منم  *** نامع ارم  یلع  نید  فرص  رد  منم 
رد هچ  تسارم  یلع  ملع و  هنیدم  منم 
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هاگ ناجرم  لعل  ناشفا ز  رهگ  دش  عزج  ز  *** هاش نآ  دوشگرب  تسد  اعدب  نامزنآ  سپ 
هاگنآ دنلب  دش  هک  شمالک  متخ  هتشگن  *** هالاو نم  لاو  برای  هک  دوتس  یمه 

رمع یلع ز  يا  کل  خب  خب  يادص 
باتک يانب  نید  مسر  نیک  درک ز  بارخ  *** باطخ هداز  هک  ینامز  تفرن  یلو 

بانط دنکف  نیتملا  لبح  ندرگب  نیک  ز  *** بارخ دومن  متس  زا  باتک  نید و  يانب 
رد هتخت  اسنلا ز  ریخ  يولهپ  تسکش 

یلیربج ماقم  ردق و  يوعد  دومن  *** یلیزازع تریس  ارو  دوب  هک  یسخ 
یلین دش  رهپس  شدود  هک ز  یشتآ  زو  *** یلیس دز  لوسر  تخد  تروصب  نیک  ز 

ردیح هناخ  برد  انز  لسن  تخوسب 
دمآ اون  ین  هچ  ربمغیپ  ناج  نازو ز  *** دمآ اونین  هب  شتآ  هرارش  نامه 

دمآ افج  زا  هشیپ  افج  رهپس  لجخ  *** دمآ یفطصم  دالوا  رب  هک  افج  سب  ز 
رذآ ناشمایخ  رب  افج  زد  مصخ ز  هچ 

رونت كاخ  يورب  ملاظ  یلوخ  داهن  *** رون هعمل  دیسریم  کلفب  وا  زک  يرس 
روتس مس  لامیاپ  ودع  هنوگچ  *** روهظ راگدرک  رون  وا  زا  تفای  هک  ینت 

رس ین  رس  رب  تفر  نیمزب  نت  داتف 
لاله دجم  خرچ  ناردب  دق  ملا  زا  دش  *** لاحر ّدش  هچ  دش  هفوک  يوب  البرک  ز 

هحفص 132} }
لاح ناشیرپ  نم  راکفا  رطاخ  هچ  همه  *** لابوب يرتشم  داتفا  هم  تفای  فوخ 

رت ناشیرپ  نم  رعش  هیفاق  همه ز 
ریسا دندش  ادخ  میرح  ناوناب  هچ  *** ریثا خرچ  ملظ  دش ز  لجخ  هک  بجع  یهز 

ریگبش هلان  دندیشک  هنیس  همه ز  *** ریجنز رد  هلمج  دنداتف  ریش  ناسب 
رذآ هلعش  و  ییحی »  » هلان ناسب 

مخریدغ هعقاو  نایب  رد 

ریدغلا فصو 
ریشب ای  يرشب  کنم  ایاطعلا  هللا  دوع  *** رینملادیع ای  داوعالاب  داعیملا  یف  تدع 

رینملا ردبلاک  دایعالا  یف  دیعلاذ  ای  تئج  *** ءیضملا سمشلک  مایالا  یف  مویلاذ  ای  ترص 
ریدغلا یف  ریدق  نم  ریشب  يرشب  تغلب  *** ۀعقو يرشب  مالسالا  رشعم  ای  اورشبا 

ریعسلا یف  يرخا  ایلعلا و  ۀضور  یف  ۀقرف  *** نیتقرف اهیف  سانلا  راص  هللا  ناحتمال 
ریثک ماعناب  انبر  ای  ماعنا  انمع  *** یتمعن مکیلع  تممتا  ماعنالا  ممت 

ریسی لهس  انل  همالا  لامکا  نم  لج  *** مکل تلمکا  مویلا  نم  مالسالا  لمکا 
ریهظ یقلی  ام  مالسالل  هللااب  هریغ  *** ثیغم یقلی  ام  قافالا  یف  هللاات  هریغ 

ریبک ما  ریغص  هتاناعا  نم  نیعتسم  *** فیرش ما  عیضو  هتاضافا  نم  ضیفتسم 
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ریقح ما  ریما  يوهی  نم  ماعنالاب  صخ  *** دیعس ما  یقش  یجری  نم  فاطلالاب  مع 
ریرسلا قوف  یحضلا  سمشلاک  تررقتساذنم  *** رورسلا لابقا  لابقالا  ردصم  ایانرس 

ریقف ریخ  نم  تلزنا  امل  ینا  يدیس  *** يرولا ریخ  ای  کنم  الا  ریخلا  تیارام 
ریفق امج  ول  هئادع و  ادیک  یلابی  ال  *** هنأش اذ  نم  کبح و  یلا  انقثوت  دق 

ریصب مالع  تنا  ریبخ  داقن  تنا  *** میلع داوع  تنا  میرک  ضایف  تنا 
ریعبلا لمح  نم  یحلا  ریغ  ربصلا  قیطی  ال  *** نیملسملا ثایغ  ای  انثغا  کب  انثغتسا 

ریعشلا زبخلا  رئبلا و  ءامب  ییحی  عناق  *** کیلا ینبلطا  ماعنالا و  ممت  يذالم  ای 
هحفص 133} }

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  حدم  رد 

هئاثر مولظملا و  دیس  تعن  یف 
رادمان سواک  مج  تختب  دش  رب  *** راهبون تشارفا  ملع  نایواک  نوچ 
رارف مزاع  دش  مغ  بایسارفا  *** راچود يد  كاحض  ملا  هچ  ربدش 

راوس دش  شخر  رب  عیبر  متسر  نوچ 
مالک شوخ  یطوط  شور  شوخ  يوهیت  *** مارخشوخ کبک  يا  نم  رهچ  سواط 

ماجب نکب  طب  زا  مرتوبک  نوخ  *** مامح نوچ  مارخب  رذن و  نوچ  زیخ  رب 
رازه همغن  اب  حیلملاوب  توص  اب 

شیب شیپ  تروج ز  ور  هچزا  دش  ام  اب  *** شیرپ تا  هرط  نوچ  رجه  مرطاخ ز  دش 
شیوخ رینم  يور  ام  مزبب  امنب  *** شیپ شیک  نوناق و  تسد  هدم ز  سپ  نیز 

راهنلا یف  سمشلا  یجدلا و  یف  ردبلاک 
ماسح دشک  همرب  ارچ  وت  يوربا  *** مایق تتماق  يا  طارص  تیا  هرط  يا 

مامغلا یف  سمشلاک  تخر  تطخ  رد  مه  *** ماهس دنز  ناج  رب  ور  هچ  زا  تناگژم 
رایدلا یف  درولاک  تبل  تخر  رد  مه 

ناهج دش  دارن  فیرح  دش  هرایس  *** ناج دصق  دومنب  رامقدب  قشع  نوچ 
نامساز هتخت  مه  موجن  زا  هرهم  مه  *** نآ نیتبعک  دش  خرچ  هام  رهم و  زا 

رامقدب رای  نیز  ملد  درب  ناج  یک 
دش تشنک  مرش  تشگ  رید  مرزآ  *** دش تشهب  کشر  افص  رد  رازلگ 

دش تشه  درز  نوچ  نایع  وا  ردنا  لگ  *** دش تشز  بوخره  شا  هولج  دزن  رد 
رات نایز ز  دوبن  ور  چیهب  ارواک 

بلس نیشتآ  اب  بآ  رد  ناکم  هدرک  *** بجعلاوب لعف  اب  تسا  يدبعشم  هلال 
هحفص 134} }

ببس نیزو  دیسرت  وا  رب  دب  مشچ  زا  *** بجتحم رهم  هگ  یئیضتسم  هام  هگ 
رانچ اعد  تسد  دومن  نامسآ  رب 
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بآ ردنا  شتآ  نوچ  رد  ماجب  نک  یم  *** بارش يرلخ  مالغ د ه  یخلخ  زا 
بان بارش  ماج  قیحر  یم  لطر  *** باتفآ نک  علاط  حدق  قرشم  زا 

رایب لصتم  مه  هدب  مدبمد  مه 
قیقش نمچ  کی  نوچ  لعل  شخدبکی  نوچ  *** قیحرلا نم  ًاساک  ینقسا  قاس و  مق 

قیرط نآ  میامنب  امنهر  رضخ  يا  *** قیقع رد  ماجرد  مرک  زا  يامنب 
رای راوج  ردنا  دیسر  ناوت  وا  زک 

نک زارف  مدکی  ملبا  گنهآ ز  *** نک زاجح  زاس  قرع  زا  زیخ و  رب 
نک زاس  هدرپ  نیز  مینیسح  روش  *** نک زار  هدرپ  یب  چیپم  یتسار  زا 

رارش لدب  مراد  شمغ  شتآ  زک 
تسا ردیح  لبش  مه  تسا  دمحا  طبس  مه  *** تسا رواد  تایآ  رهظم  هک  یهاش 

تسا رفاک  دنیوگ  ادخ  شرگ  مناوخ  *** تسا روصم  حور  تسا  مسجم  ناج 
راع رهدب  دوبن  ارم  يرفاک  نیز 

میعنلا ۀنجلا  دوقولا و  يذ  رانلا  *** میلع دزیا  درک  وا  رهق  فطل و  زا 
میمعلا هفاطلا  میدقلا  هناسحا  *** میحج زا  دناهرن  ار  تانیاک  رگ 

ران ازج ز  زور  تسین  صالخ  ار  سک 
لوتب لد  رون  یضترم  دنزرف  *** لوسر هوابون  یفطصم  دنبلد 

لوط تسار  هصق  نیو  نم  نابز  هتوک  *** لوقع دوب  رصاق  وا  تاذ  كرد  زا 
راحب دوش  راربح  شنتشون  ناوتن 

لزی مل  رارسا  میلک  رب  دومنب  *** لبج زا  يور  ون  راکشآ  تشگ  نوچ 
للخ زا  یلاخ  مه  للع  زا  يراع  مه  *** لدب یب  لثم و  یب  لدع  یب  هبش و  یب 

راگدرک تاذ  نوچ  یفطصم  رون  نوچ 
لالجلاوذ نیک  نوچ  لزی  مل  رهق  نوچ  *** لادج هگ  ردنا  مصخ  قرفب  شغیت 

هحفص 135} }
لاد هچ  مغ  شدق ز  میم  هچ  ودع  بلق  *** لاوز ناکمال  کی  انف  نامسآ  کی 

راقفلا وذ  میب  زا  نانس  تبیه  زا 
حانج رب  هدروآ  نامسآ  هک  یتفگ  *** حانجلا وذ  هچ  نیز  رد  مزر  زور  دروآ 

حاین رد  شادعا  حرف  رد  بابحا  *** حالفلا یلع  یح  لیئربج  تفگیم 
راچود بعت  اب  نیا  نیرق  برط  اب  نآ 

الب اب  برک و  اب  نحم  اب  جنر و  اب  *** البرکب اهنت  دنام  هک  یمد  زا  هآ 
یفطصم دافحا  یضترم  دالوا  ز  *** ایک زا  لیخ  زا  ناخرلگ  نوخ  زا 

راز هلال  دننام  دیدب  ار  تشد  نآ 
شربارب ردنا  نوخ  كاخب و  ناطلغ  *** شربکا هدیدرگ  نیک  دیهش  وسکی 

شرونا يور  زج  شضراع  هام  زج  *** شرهطم قرف  هدش  رمقلا  قش 
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راذع نوخب  دیوش  سک  هدیدن  ار  هم 
نیمز رب  هداتفا  ادج  ندب  زا  تسد  *** نیبج هم  سابع  افو  زا  بناجکی 

نیکرشم غیت  زا  شرکیپ  هراپ  دص  *** نیعم یب  رادرس  بل  هنشت  ياقس 
رامش زا  ودح  زا  نوزف  شنت  مخز 

ناوتان مسج  اب  راکفا  تلاح  اب  *** نابکرم مس  زا  شمساق  لام  ای 
ناغف اب  تفگیم  رذحلا  درکیم  *** ناوختسا شدیدرگ  ایتوت  دننام 

رادجات مع  يا  افو  زا  مبایرد 
یپ کین  جوف  يا  قوقح  اب  موق  یک  *** یح ناروای  اب  تسیرگیم  تفگ و  یم 

ینب ای  باتشب  اخا  ای  زیخرب  *** یه دیرگنب  ات  نیسح  يرای  یب 
رادمان روپ  يارومان  ریم  يا 

سرف مدرآ  ای  باکر  مدریگ  ات  *** سک تسین  هک  ناغفا  نید  هاش  تفگ  سپ 
سفن مه  نارای  افو  اب  بابحا  *** سرداد رای و  هن  نیعم  رصان و  هن 

رازراک تشد  رد  نوخ  قرغ  هداتفا 
هحفص 136} }

قارب اب  لیربج  یفطصم  دزن  نوچ  *** قارع هش  تخد  شدمآ  بکرم  اب 
قایتشا رد  یموق  قارتحا  رد  یعمج  *** قارفلا دایرف  هاگ  همیخ  دش ز  رب 

راز ناکدوک  نآ  راخ  ناسکیب  ناز 
مایخ قرشم  زا  باتفآ  هچ  دماک  *** ماش هچ  ودع  زور  دش  میب  مدنآ ز 
ماسح توطس  زا  نانس  تبیه  زا  *** مازهنا رد  ادعا  دندش  ناس  شافخ 

رارفلا رد  یهاگ  نامالا  رد  یهاگ 
دحا زا  دوخ  رهچ  دومن  یفطصم  ای  *** دش میلک  رهاظ  نایطبقب  یتفگ 

دوخ لامج  رون  لالجلا  وذ  تاذ  ای  *** دودبع رمع  اب  تسا  یضترم  مزر  ای 
راکشآ هدومنب  البرک  روط  رد 

هنسکی مزر  هش  دومن  هنسکی  رد  *** هنتکی اهنت و  هاپس  لد  رب  دز 
هنطنط رف و  ناز  هوکش  تمشح و  ناز  *** هنمیم دیشاپ  هرسیم  دیرد 

راگدیرفآ رم  شیوخب  نیرفآ  درک 
داتف ررش  لد  رب  میب  ار ز  هاوخدب  *** داتف رذگ  وسنآ  ار  هاش  هکوس  ره 

داتف رظن  ربکا  هتشکب  اروک  *** داتف رسب  هگنآ  شتداهش  روش 
راوگرزب نآ  داد  شیوخ  گرمب  لد  سپ 

نیت دش و  عوطقم  شرگید  ریت  زا  *** نیبج رب  شیریت  نود  قونحلاوب  دز 
نیمز رب  داتفا  نیز  اترسحاو ز  *** نیدحلم غیت  زا  نیکرشم  حمر  زا 

رارق دش  شرف  رب  ار  شرع  هدنخرف 
بارت رس  رب  رس  داهن  رسب  مکاخ  *** بارتوب دنزرف  ناوتان  لاح  اب 
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بارطضا اغوغ و  داتف  کلف  هن  رد  *** بارت ینتیل  ای  لیئربج  تفگ  یم 
رادم جک  نودرگ  لجخ  دش  ملظ  زا 

دیرب وا  تشگنا  یملاظ  هنیک  زا  *** دیرد وا  موقلح  نانس  نانس  زا  سپ 
دیهش بل  هنشت  دش  رمش  يافج  زا  ات  *** دیپط نوخ  كاخ و  رد  مصخ  نیک  شمسج ز 

راعش متس  نآ  درک  دح  نوزف ز  یملظ 
هحفص 137} }

تسا وت  ياونین  رب  وا  ياون  ین  نوچ  *** تسا وت  يارستحدم  مادم  اهش  ییحی » »
تسا وت  يالبرک  زا  بیصن  یب  مورحم و  *** تسا وت  ياقل  رهب  وت  يوک  قاتشم 

راید نآ  رد  ار  وا  بلط  تمحرم  زا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  جارعم  رد 

رظنم نیا  رد  نایع  ابیز  تبعل  رازه  *** رگ هدبعش  خرچ  دومنب  هک  هتشذگ  بش 
رشحم اب  دوب  گنسمه  هک  زارد  یبش  *** نارطق اب  دوب  گنرمه  هک  هایس  یبش 
رهوگ دقع  هداتف  درمز  عطن  يور  هک  *** ناسنآ نامسا  نیورپ ز  هتشر  دومن 

ردامکی درگ  هزیشود  رتخد  تفه  هچ  *** يدج درگب  یمه  نایارک  شعن  تانب 
رفولینز دمد  نیرسن  هک  هباثم  نآب  *** ماف هنیآ  خرچ  نیرسن ز  هچ  رسن  دومن 

رتسکاخ لت  رگخا ز  هتخورف  رب  هچ  *** لامج لیهس  يرتسکاخ  لت  نیز  تخورف 
رپهش نایشآ  رد  دیاشگ  هک  يریاط  هچ  *** نایع تشگ  هجاجد  نودرگ  هنایشآ  ز 

رهوش یب  نانز  ناسب  لاح  هدرسف  *** بیضخ فک  تسشن  تزع  یسرک  زارف 
ربلد يوکشم  هار  ناشن  هداد  خرچ  هک  *** ناشک هاک  هار  مدید ز  هنیاعم  یمه 

رمث هچ  وا  ناشن  ناشکهک و  ارم ز  *** تساضر فالخ  رب  رهد  شکمشک  هچ  یلو 
روحم رب  تشگ  کنت  کلف  بطق  هار  هک  *** هوبنا نامسآب  بکاوک  دندش  نانچ 
رگیدکی بیقع  مکارتم  يدش  بهش  *** وا زک  بجع  نیا  اسآ و  نمرها  دش  کلف 

رتؤلؤل دناشف  منامی  عزج  ود  یمه  *** کیلو برقعب  رمق  نوچ  نورد  هرجحب  مدش 
هحفص 138} }

رمق راذگ  دتف  برقعب  ریس  هاگ  هچ  *** باحس مشچ  یمه ز  ناراب  درابب  یلب 
روآ مشخ  گنلپ  نوچ  مبل  هرغب  یمه  *** نیگآ مشخ  ربژه  نوچ  ملد  هرعنب  یمه 

رتخا هنیک  مایا و  یتخس  یهگ ز  *** نوراو علاط  نودرگ و  شدرگ  یهگ ز 
رجش دش ز  روطب  یسومب  راکشآ  هک  *** دیدرگ نایع  یشتآ  منت  هب  وضع  ز 

رکیپ زا  مادم  دمآ  لد  شوگب  ارم  *** رادرس رب  تساوخ  روصنم  هک ز  ادن  نامه 
ربمغیپ جورع  ثیدح  راگن  یمه  *** روح هدید  داوس  زا  رز  هفیحص  رب  هک 

رهقت میتیلا ال  اما  هیآ  مکحب  *** شزاونب عبط  یمیتی ز  رد  تساروت 
رنه سورع  دهن  رویز  ابیز  رهچب  *** وا زا  هک  ات  هدیصق  نیا  یبن  حدمب  ناوخب 
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رواب تدیآ  یحور  نم  هیف  تخفن  *** میمر مظعب  شیناوخ  رگا  هک  هدیصق 
رب درمز  سلطا  نیا  دنکفا  تشودب  *** خرچ رضحمب  شیناوخ  رگا  هک  هدیصق 
رت نوزفا  تباث  ناسح  هبترب ز  يوش  *** لوسر تعنب  ینک  اشنا  هچ  هک  هدیصق 

رسکی وا  ناینیشیپ  رتفد  تسشب  *** وا لزنم  باتکلا  ّماک  ّیما  ّیبن 
رهوگ رد  تسا  تقلخ  زا  ضرغ  وا  هکنآ  زا  *** تاقولخم قلخ  یئاغ ز  تلع  تسا  یبن 

رهوج رب  تسا  مئاق  ضرع  هک  تفص  نادب  *** دوجوم ره  تسواب  مئاق  رهوج و  تسا  یبن 
ردصم زا  دنقتشم  غیص  هلمج  هکنانچ  *** تسوا زا  تانکمم  داجیا  ردصم و  تسا  یبن 

رشب دنتفای  میرکت  تراشب  اجک  *** وا ترضحب  یجتلم  را  رشبلاوب  تشگن 
رگنل یتخیسگ  شدارم  نابداب  ز  *** هانپ حون  دربن  شدوج  يدوجب  رگ  و 

رذآ زا  تاجن  رزآ  هداز  تفاین  *** یجان رگا  مغ  دورمن  رذآ  دوبن ز 
ّرقم تشاد  زونه  نادوهی  راد  زارف  *** درکن ههبج  حسم  هک  رگ  وا  ردرب  حیسم 

هحفص 139} }
رب ردنا  هللا  عم  یلزا  هچ  هماج  دومن  *** تساخرب نایم  زا  مه  تیعم  هک  نانچنآ  دش 

ربلد لد و  لیاح  دوش  مسج  هن  یلب  *** رادلد لد و  بجاح  دوش  حور  هن  یلب 
رس زا  ار  ياپ  هن  دسانش  ياپ  رس ز  هن  *** دیحوت روشکب  دش  اپ  رس و  یب  هکنآ  ره 

روشک کی  نورد  دجنگن  هاش  ود  یلب  *** رایب تسا  قشاع  هک  ره  درذگ  رد  شیوخ  ز 
رواد دزیا  تاذ  يو و  تاذ  نایم  *** دوب داحتا  هک  دزیا  زجب  شمناوخن 

رثا نیع و  هچ  لب  دوب  ندب  حور و  وچ  ین  هک  *** مناد نیا  دوجو  لولح و  داحتا  ز 
روص فالتخا  تفای ز  ناوتن  یتوافت  *** وا عجرم  ریمض و  نایم  تسا  تدحو  هچ 

رمث عرف و  تسیکی  ینعم  نطاب و  تسا  یکی  *** ایض رون و  تسا  یکی  عاعش و  سمش و  تسا  یکی 
رگیدکی نیع  دندرف  یلک و  هکنانچ  *** دندحتم لوسر  ادخ و  كاپ  دوجو 

رثا فالتخا  هلبا ز  شدنیب  ود  یلو  *** راثآ دوب  نآ  زو  رثؤم  تاذ  تسا  یکی 
رذگب یلوحا  نوناق  زو  شابم  نیب  ود  *** راذگب یهلبا  مسر  هر و  نیبب و  یکی 

رهظم اب  تسا  یکی  نطابب  هچ  رگا  روهظ  *** عجرم اب  تسا  یکی  ینعمب  هچ  رگا  ریمض 
رتسم دوش  ناج  ّرس  ات  هک  دنا  هدنکف  *** قیقحت نیا  رب  رس  لها  رس  هدرپ  رازه 

رتبا یهز  ما  هدنکفارب  هدرپ  هدرپ  ز  *** تسین يراد  هدرپ  مسر  هر و  هک  ارم  یلو 
رمش قیرط  نیاب  سانش و  سایق  نیاب  *** ار يواستلا  وذ  تاذلا  دحتم  زیچ  ود 

رگد عونب  تتباث  منکداحتا  نم  *** ار دمحا  ادخ و  ینیب  ود  ضرفب  رگ  و 
رت یفاو  تساعدم  رب  رگید و  لیلد  *** یلثم کلعج  ینعطا ال  يدبع  ثیدح 

رتنوزفا تسه  بولطم  بلاط و  نایم  *** سیطانقم دیدح و  رد  دوب  هک  هقالع 
رترب دش  دیمچ و  الاب  هردص  هردس  ز  *** مسج اب  یفطصم  هکنیا  تسا  نم  لیلد  نیمه 

هحفص 140} }
رقم شرعب  ار  شرعلا  کلم  یبش  دش  هک  *** یسک دیوگب  رگا  تسا  لیلد  ياج  هچ  یلو 
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رضخا تسا  رتوکن  یسب  نآ  لوطا  هک ز  ایب  *** نانع تفر  تسد  دیشک و ز  لوطب  نخس 
رتفد رد  هماچ  مناشف ز  گشم  هرامه  *** راوداطع شمسیونب  هچ  هک  نخس  یهز 

ربمغیپ ریس  يرسالا و  ۀلیل  يوسب  *** ریسم ياهتنم  تسار  وا  رم  هک  نخس  یهز 
رواخ زک  رهم  هچ  معبط  قرشم  نایع ز  *** دومنب رگد  علطم  نونک  هک  نخس  یهز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  حدم و  رد 

علطم دیدجت 
رس ردنا  رفغم  هچ  شروط  هلعش  هک  یبش  *** رب ردنا  نشوج  هچ  شرون  هیآ  هک  یبش 
رفغم رشب  ررد  زا  رهپس  تخاس  هک  یبش  *** نشوج نتب  رهگ  زا  کلف  تشاد  هک  یبش 

رفذا هفان  و  ییحی »  » هماچ ناسب  *** رهپس بیزورفب  دمآ  هک  فیرش  یبش 
رت نوزفا  دوب  ردق  بش  رازه  دص  ز  *** شردق هیاپ  هک  بش  نآ  زا  هللا  كرابت 

رس ات  اپ  زیزع  مسجم  حور  هچ  یبش  *** اپات رس  فیرش  مرکم  ناج  هچ  یبش 
روآ دمح  ناوخ و  حیبست  همه  نیحبسم  *** يارس حدم  جنس و  سیدقت  همه  نیسدقم 

ررش هدنهج  رجش  گرب  هک ز  نایع  نانچ  *** خاک درمز  نیا  ردنا  رینم  ردب  عاعش 
روآ مایپ  سدقلا  حور  دش  قحب  قح  ز  *** وا رد  نایع و  وا  زا  یلجت  غورف  یبش 

ربخ شیوخ  دورو  زا  دهد  هاشب  ات  هک  *** كاپ دزیا  کیپ  كاپردب  هقلح  تفوکب 
هحفص 141} }

ردب تشگ  هقلح  وچمه  شدق  هقلح  گناب  ز  *** دینش مانا  هقلح  رس  هچ  هقلح  يارد 
رف خرف  کیپ  كاپ  يا  هک  درک  لاؤس  *** يادخ کیپ  سپ ز  ریغ و  زا  لد  كاپ  دومن 

ربخ راظتنا  تخوس ز  ملد  هک  وگب  ایب  *** مادک مایپ  تسیچ و  ربخ  تسود  زار  وت 
رذگب نتشیوخ  یتسه  رس  زا  ایب و  *** یتسه هجیتن  یک  هشب  داد  باوج 

رگنم نت  ناج و  يوس  رذگب  نت  ناج و  ز  *** يا رگم  نتشیوخ  يوس  رگنم  نتشیوخب 
رورس یئوت  نایتوسان  همه  رب  هک  ایب  *** یلوم یئوت  نایب  رک و  همه  رب  هک  ایب 
ربهر یئوت  نایحوبس  همه  رب  هک  ایب  *** يداه یئوت  نایسودق  همه  رب  هک  ایب 

رت دماج و  دامج و  یحو و  هدنب  ادخ و  *** دناوت فیرش  مدقم  رظتنم  هک  ایب 
رضب عفنب و  دوب  رداق  وت  صخش  هک  یئوت  *** عفن هب  رضب و  دوب  رمآ  وت  تاذ  هک  یئوت 

ردق رما  تسا  وت  رما  زا  يراج  هک  یئوت  *** اضق مکح  تسا  وت  مکح  زا  يراس  هک  یئوت 
رثا دنرثؤم و  نوچمه  وت  رما  اضق و  *** ببس دنببسم و  نوچمه  وت  مکح  ناهج و 

رده ءابه و  یگلمج  ام  تعاطا  دوب  *** دیاشگن لوبق  باب  وت  ياطع  رگا 
رظن کیپ  شیدوب ز  قبس  هیوپ  هاگ  هک  *** داژن قرب  قارب  نانع  تشاد  تسدب 

رذآ هرارش  رذآ  هک ز  لثم  نادب  *** دیشروخ وترپ  دیشروخ  هک ز  تفص  نادب 
رقم دومن  فرشلا  تیبب  باتفآ  هچ  *** قارب نیز  زارف  رب  یبن  كاخ  يور  ز 

رسیا نمیا و  شنامالغ ز  وچمه  دندش  *** کلف لها  جوف ز  ود  اب  کلم  هدیزگرب  ود 
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رکرا هش  دونع  دوسح  شوگ  دومن  *** لیئاکیم لیئربج و  يوقرط  يادص 
رفو تلالج  نیاب  تعفر  تفارش و  نیاب  *** ردق تداعس و  نیاب  ةردق  ۀحامس و  نیاب 

ربکا هناگی  يادخ  رهب  هناگ  ود  *** دراذگب سدقملا و  تیب  يوس  دش  تسخن 
رس رب  شتبحم  روش  هلعش  داتف  *** قوش شتآ  رارش  زا  زاین  زامن و  زا  سپ 

رضخا دبنگب  اربغ  هدوت  يور  ز  *** تفرب قارب و  رب  قرب  نوچ  دمآرب  یمه 
رذگ شرع  جواب  درآ  هک  كاپ  حور  هچ  *** كاپ ربمیپ  دش  كاخ  زا  کلف  نیلواب 
رمق يور  رون  تسا  سمش  تعلط  یلب ز  *** تفرگ غورف  هم و  شهارب  درک  دوجس 

رتفد بنیز  درک  وا  ترضح  يانث  *** کلف ریبد  سپ  تفر  مود  نامسآب 
هحفص 142} }

ره زا  هرهز  زاس  برط  گنچ  دومن  *** موس خرچب  شخر  رون  هچ  داد  غورف 
رز هچ  باتفآ  رهچ  وا  تعلط  مرش  ز  *** تشگب تفر و  رهپس  مراچب  تشذگ و  نآرد 

رفصا باتفآ  دزن  رد  دیامن  یلو  *** بشب تسا  رمحا  هچ  را  غارچ  عاعش  یلب 
رم یب  دحیب و  دید  رتش  راطق  یکی  *** دیجم لوسر  نامسآ  نآ  رد  هکنآ  مدینش 

ربعم نیا  زا  درذگب  رتش  اطق  نیا  هک  *** راذگب ردقنیاک  لیربجب  درک  باطخ 
رخآ لوا و  هن  ادبم  هن  تسا و  عطقم  هن  *** ار رتشا  راطق  نیاک  هشب  داد  باوج 

رتخا نآ  عولط  دیامنب  یم  خرچ  ز  *** دوش لاس  رازه  یس  نوچ  هک  تسا  رتخا  کی 
رتنوزفا رازه  یس  زا  ما  هدیدب  شنم  *** ایض غورف و  یسب  وا  رد  هک  هراتس  نامه 

رپس هاردنا  هدوب  رتش  راطق  نیمه  *** هار نیا  زا  هچنآ  مدرک  رذگ  شیوخ  رمعب 
ربخ لالجلا  وذ  هداد  ارم  هن  ناش  زار  ز  *** ربیخ راگدرک  هدرک  ارم  هن  ناشریس  ز 

رواد یک  درک  ضرع  نینچ  هبال  زجعب و  *** تسود ترضحب  نخس  نیا  یبن  دینشرب  هچ 
ربع هدوزفا  رمرم  یسب  هک  امن  نمب  *** ردوبع ياهتنم  ارنارتش و  نیا  لامج 

رگنب ام  راک  رارسارب  راب و  ياشگ  *** ارور هر  نارتشا  نیا  هک  دیسر  ادن 
ردفص ردیح  تعن  رد  همه  اهباتک  *** باتکز اهراب  دید  یبن  دوشگرب  هچ 

رجنخ شدساح  عفد  یپ  تفرگ  فکب  *** خیرم سپ  رهپس  مجنپ  هب  دومن  رذگ 
رس شیاپب  يرتشم  فرش  رهب  دوسب  *** ماقم دومن  مشش  خرچب  تشگ و  ناز  هچ 

رمک تسبب  وا  یمالغ  رهب  لحز ز  *** لسر متخ  هچ  اج  دومنب  متفه  خرچب 
رف نویامه  یک  تفگ  شهش  دنام و  ریس  ز  *** نیما لیئربج  هک  یئاجب  دیسر  ضرغ 

رذح تسود  لصو  یتسج ز  هک  تسا  بجوم  هچ  *** میدق رای  كرتب  یتفگ  هک  تسا  ثعاب  هچ 
ربم رجه  مان  تسا  لاصو  نامز  نونک  *** قارف غاد  قیفر  يا  ملدب  هنم  ایب 
رپ دزوسب  ارم  مرپب  هک  را  رتارف  *** اجنیا زا  زک  دورس  خساپب  یحو  نیما 

هحفص 143} }
روای ناکم  رهب  تیادخ  تسه  هک  ورب  *** ظفاح ناکم  رهب  تیادخ  تسه  هک  ورب 

رفظ هاربوپب  قشع و  فرفربآ  رب  *** راتفر زا  تسا  زجاع  نونک  لقع  قارب 
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رصب رون و  مازتلا  دوب  قشعز  یلب  *** اوه مسج و  نارتقا  دوب  قشع  یلب ز 
رجح زار  هشیش  تخاس  ناوت  قشعب  الا  *** دامج زار  حور  تفای  ناوت  قشعب  الا 

رخ هدرگ  نارگ و  راب  هک  هباثم  نآب  *** قشع لمحت  زا  زجاع  دوب  لقع  تیمک 
رطخ هاج و  هچ  ار  هشپ  نازوداب  دزنب  *** لحم ردق و  هچ  ار  هناخ  نامد  لیس  شیپ  هب 

رذگ مه  تشادن و  اجنآ  رد  هک  یلفحمب  *** تفاتش تسشن و  یبن  تعفر  فرفر  زارف 
رثکا لب  ضحم  دیحوتب  لصو  دیسر  *** یندا وا  سوق  نیباقز  برق  دوزف 

رتحضاو لیلد  یلدتف  یند  دوب  *** نخس دبب و  اعدم  ارم  دوب  هچنآ  ره 
رشب ریخ  شیوخ  لصا  يوس  درک  عوجر  *** دوب لصا  يوسب  ءایشا  عجرم  هچ  یلب 

رثوک یقاس  زاوآب  دیسر  یمه  *** یبن شوگب  ادخ  باطخ  هکنآ  مدینش 
رظنب شدماین  رد  یلع  ریغب  سک  *** دنکفا رظن  یبن  وس  رهب  هکنآ  رگید  و 

رترب يدمحا  نوزوم  تماق  ردقب  *** شجارعم تشگب  دمحا  هک ز  یلع  نامه 
ربمغیپ شود  جارعمب  ياپ  داهن  *** ناتب تسکش  یپ  زا  مرح  نورد  رد  هک 

رگید هتکنب  نک  نخس  مهف  کیلو  *** نخس دح  تسین  هچ  رگ  ارم  ماقم  نیا  رد 
رویز نم  فتک  تفای  ادخ  تسد  ضیف  ز  *** بشناک یفطصم  تفگ  نینچ  طوبه  زا  سپ 

رثا مقورع  رد  تفای  لد  يدرس  هار  ز  *** تسود یمرگ  هک  متفای  لد  يدرس  ناشن ز 
هحفص 144} }

ردیح اپ  داهنرب  ادخ  تسد  ياجب  *** ادخ رماب  مرح  نورد  هک  فرش  یهز 
رد هچ  تسارم  یلع  ملع و  هنیدم  منم  *** تفگ شناشب  اهراب  یبن  هک  یلع  نامه 
رهظَم رهظُم  تسار  ادخ  هک  یلع  نامه  *** داماد مع و  نب  تسار  یبن  هک  یلع  نامه 

رسکی اوس  ام  دنیوا  یتسه  لیفط  *** لسر متخ  كاپ  تاذ  زجب  هک  یلع  نامه 
رمضم وا  رهق  فطل و  رد  تنج  میحج و  *** ازج زورب  قح  رما  دوب ز  هک  یلع  نامه 

ردژا دیرد  مدب  ات  مدز  دهم  دهعب  *** يادخ راب  فیرش  رماب  هک  یلع  نامه 
رپس هنیس  ریت  ریشمش و  رب  رد  دومن  *** ادخ هارب  اغو  زورب  هک  یلع  نامه 

رجنخ وا  نیسح  كاپ  رجنحب  دهن  *** الببرکب نیعل  رمش  هک  دوبن  اور 
رت نوخ  زا  هدید  گشخ و  شدوش  شطع  زا  بل  *** نیسح مرگ  باتفآ  رد  هک  دوبن  اور 

ربکا رکیپ  دید  ارچ  هدیپط  نوخب  *** مساق تماق  دید  ناسچ  هتفخ  كاخب 
ردام زا  شدوب  ثرا  ناور  بآ  هک  یهش  *** داد ناج  نوچ  هنشت  هقرغ  دوش  بآب  ناهج 

رد شش  رد  هرهم  شیداتف  هچ  تهج  شش  ز  *** تشادن صالخ  دوخ  هچ  نتشک  دوب ز  هچ  ضرغ 
هحفص 145} }

رسپ غاد  لایع و  رجه  ردارب و  مغ  *** شطع باهتلا  راز و  لد  مرگ و  ياوه 
رفیک شدش  افج  نیک  اطخ  مرج و  دوب  هچ  *** مرج هچب  ارچ  ور  هچ  زا  ببس  دوب  هچ  الا 

رشحم فص  ات  داب  ادخ  نعل  مادم  *** دزرس اطخ  نینچ  ناشیا  زا  هک  هقرفب 
هعطق 
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راداد رب  تفای  تسد  وا  يرایتسد  ز  *** راتخم دمحا  وچ  ار  یلع  تسد  تفرگ 
راب رهوگ  لعل  ناجرم ز  تمیق  تسکش  *** فجن رُد  هناگی  يانث  راثن  یپ 
رادرس یلع  دیس و  یلع  ماما و  یلع  *** رشب نج و  مامت  رب  دوب  هورگ  يا  هک 

رارشب ای  کنسب  ای  شکب  زوسب و  ارم  *** تسا قدص  رگا  نیاک  تساوخ  ادخز  یقفانم 
رابج رداق  دنوادخ  رهق  رارش  *** دیشک هرعن  میحج  زا  شنتخوس  رهب  ز 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

رمق زا  رپ  نامسآ  کی  نم  يوک  ور  نآ  زا  امنب  *** نم يوکشم  يوس  نک  يور  نم  يور  هم  تب  يا  زیخ 
رخب یناج  هدب  یسوب  شفب  یلقن  وگب  یلقن  *** شچب يدهش  امن  يدهج  شکب  یماج  هدب  یماک 

رگ هولج  امنب  ماش  رد  ار  باتملاع  دیشروخ  *** ار بات  هرط  اشگب ز  ار  باوخ  رس  زا  راذگب 
هحفص 146} }

رمش زا  شیب  دح  نوزفا ز  هد  هدامآ  هد  هتسویپ  *** هد هد  اجیب  نوچ  لعل  ناز  هد  هداب  مه  هد  هسوب  مه 
روراب مشیع  لخن  دش  نیب  لاف  خرف  دیع  نیز  *** نیب لاس  هام و  هدنشخر  نیب  لاح  دقن  هدنخرف 
رفملا نیا  صانملا  نیا  وت  ریشمش  نوچ  يوربا  ز  *** وت ریگملاع  نسح  زا  وت  زیت  رپ  شکرت  زا 

رض عفن و  زا  رش  ریخ و  زا  ملصاح  ملاعب  یتشگ  *** ملفحم عمش  وت  يور  ملد  مارآ  تلصو  يا 
رهز کی  ارهز  دیع  زا  نیرب  دلخ  هضور  دش  *** نید لامکا  تشگ  زورماک  نیبج  هم  راگن  يا  زیخ 
ررش دمآ  كرش  ناج  رب  دش  هدنک  تواقش  هشیر  *** دش هدنب  ات  دش  هدنب  ات  دش  هدنب  ات  فرش  رهم 

رفتغم دش  هنگ  ینعی  دش  عوفرم  ملق  کنیا  *** دش عوضوم  انغ  لصا  دش  عوطقم  انع  خیب 
ردق ردق  نیرفآ  يا  اضق  نسح  ابحرم  يا  *** یضترم رقم  یلاح  یضترا  ریرس  رب  دش 

رب رحب و  رد  اور  نامرف  قح  ناوید  هچابید  *** قح نایبت  قح  ناکرا  قح  ناونع  نید  تسرهف 
رختفم یسدقب  مدآ  وا  يامس  الا  ملع  زا  *** وا يامیس  ادخ  رون  وا  ياضما  اضق ز  مکح 

رگد دنوادخ  ان  ام  دوب  رواد  روشک  رد  *** دوب رد  نیا  ملع  رهش  ناک  دوب  رسمه  یفطصم  اب 
هحفص 147} }

رذت یبر ال  لوق  زا  حون  نامرف  اطع  هدرک  *** حور لیئربج و  یفطصم  نوچ  حوتف  شحتف  زا  دنتسج 
رپس هر  خزود  يوس  دوخ  وت  میب  زا  وت  مصخ  دش  *** وت میلقا  یفک  لق  زا  وت  میهید  یتا  له  يا 

رجش نآ  زا  دوب  یعرف  وت  حار  زا  دوب  یحشر  *** وت حابصم  زا  لد  نشور  وت  حادم  دش  هک  ییحی » »

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  رد 

مالسلا هیلع  بئاغلا  ماما  تعن  یف  ۀیدرب 
رایدنفسا نتشک  درک  دای  افسا  او  *** رادجات يد  نمهب  نمچ  ردنا  دش  زاب 

راز هلال  رد  هچ  تخیر  لگ  زرمارف  نوخ  *** راکشآ ناهن  نیک  غاب  لافطاب  درک 
رابگشا کلف  لاز  تشگ  ربا  سفق  زا 

دش درس  نیمز  يور  ناهج  زا  نم  لد  نوخ  *** دش درز  رجش  گرب  قارف  رد  نم  خر  نوچ 
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دش دورامه  داب  راهبون  هپس  اب  *** دش درب  یتبون  تشذگ  امرگ  تبون 
رارف یتیگ  داد ز  ربخیب  شهگماش 

شود بیز  رب  تنیز  دیپس  ریرح  هدرک  *** شوپ باجنس  هدماک  نیب  دیشروخ  نت  رب 
شومخ بل  تفص  هدرم  كاخ  كاخ و  رب  هتخیر  *** شوگ تلفغ ز  هبنپ  نامسآ  نورب  هدرک 

رارق دوخ  نهد  رد  ار  هبنپ  نآرم  هداد 
نامسآ ربب  درک  نایسابع  توسک  *** نامسآرس تشه ز  یمشاه  ینب  مسر 

نامسآ رصب  کشا  كاخب ز  رد  یسب  تخیر  *** نامسآ رظن  هار  تسب  ماف  هیس  ربا  ز 
رابگشا رگم  تشگ  راهب  رجه  مغ  زا 

هحفص 148} }
يد مادنا  رب  هدنام  راپ  يدرس  همدص  *** یپ هدرسفا  شخپ  زا  دسریم  يد  دصاق 
يد يامرس  میب ز  سب  زار  کلم  دوب  *** یط هدرک  امس  هار  مدماک  شربخ  نیو 

رارف یسرک  بناج  شرع  لها  همه  هدرک 
نوگژاو نامک  هچ  مد  یبرقع  شبقع  رد  *** نوزف دش  بش  هفک  يوس  وزارت  لیم 

نورب یهام  لد  زا  یسنوی  دشکب  ات  *** نوگنرس هچب  ولد  هلاغزب  هتخاس 
راگدرک هگ  راک  تفگش  دمآ  مقحلا 

فرط هتسب  رب  لبلب  غاز  ياج  نمچ  هتشگ  *** فرح فرح  نیب  هدش  یط  راهب  رمع  رتفد 
فرگش شقن  همهنآ  دیپس  ممشچ  ود  هچ  دش  *** فربب دش  لدب  هزبس  دغجب  دش  ضوع  هریس 

راهبون رگد  راب  دسر  ات  اجک  رمع 
دش هدرمژپ  هتسخ و  مغ  مشیع ز  نبلگ  *** دش هدرسفا  خی  وچمه  يد  میب  زا  نم  عبط 

دش هدروخ  دش و  هدرب  شیع  گرب  ارم  هچناک  *** دش هدرزآ  ملد  نیز  تشگ  هتفشآ  مرس  ناز 
راپ راریپ و  ترسح  رگم  مبیصن  تسین 

تسارم یلام  یجنگ و  ربص  رکش و  رثا  زا  *** تسارم یلالج  هاج و  رقف  لها  رظن  رد 
تسارم یلایع  تشم  ناهج  کلم  همه  زا  *** تسارم یلاعت  ّفص  ردصب  مماقم  هنرگ 

راکف امرس  هدنام ز  نیرق  تنحمب  هتشگ 
خلم نوچ  ناشیوناز  تشپب  امرس  هتفر ز  *** خی هچ  هدرسف  هلمج  بآ  هچ  هدنور  هلمج 

هحفص 149} }
خسو زا  هیبش  هتشگ  ناگداز  یشبح  رب  *** خنز زا  راهز  يوم  زایتما  دنهدن  یم 

راز راز  نیا  هلان  لیس  لیس  نآ  هیرگ 
نک زور  بش و  ریس  راکشآ  فلز  خر و  زا  *** نک زوریف  تعلط  نایع  اراهب  هزات 

نک زوس  یب  شتآ  مرگ  مرگ  محدق  رد  *** نک زورون  هچ  مزب  زاس  سودرف  هچ  غاب 
راعش ناهاش  تحدم  امن  ناج  زا  نم  وچمه 

نزب یم  کشب و  لم  زیب  کشم  هدش  كاخ  *** نزب ین  هدب و  یم  زیخ  تسا  طاشن  زور 
نزب یه  روخب و  یه  بارش  نافرع  مخ  زا  *** نزب یپایپ  هداب  هدب  مدامد  هسوب 
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راکشآ نونک  تشگ  بیغ  رارسا  دب  هچناک 
دوهش کلمب  هار  بیغ  تایآ  هتفای  *** دوجو ردنا  هدمآ  دوب  هدرپ  سپ  هچنآ 

دوسح مشچ  يروک  ودع  بلق  يرات  *** دوجس مد  نامه  درک  ار  قالخ  دمآ و 
راسمرش رمق  سمش و  لامج  رون  درک ز 

قحلوا قبس  نم  میوق  شماوق  هدرک  *** قح نید  همئاق  تسوا  هک  هللااب  مئاق 
قهز قحان  لطاب  وا  زک  یقح  دمآ  *** قرو لوا  يو  مان  ار  داجیا  رتفد 

رابدرب رقس  يوس  تخر  قافآز  تسب 
تفرگ نادزی  ماو ز  ماوق  هلاصخ  زع  *** تفرگ ناکما  زا  رترب  ماقم  هلالج  لج 

تفرگ ناز  نورب  ياج  تدیآ  مهوب  هچنآ  *** تفرگ ناهیکب  هچنآ  قبس ز  هلاون  ّمع 
راگدرورپ ترضح  مهوب  دیاین  هکناز 

ماقم تنآ  زا  رترب  مهوب  دیآ  رد  هچناز  *** ماوق ار  یبن  عرش  میوق  تمایق  يا ز 
ماش حبص و  بش و  زور و  رهپس  رادم  وت  رب  *** مالکلاریخ وت  رکذ  لمعلاریخ  وت  دای 

راجتسم ار  همه  وت  ثاغتسم  ار  همه  وت 
هحفص 150} }

یئوت میرم  یسیع  یئوت  نارمع  یسوم  *** یئوت مدآ  وت  حون  لیلخ  حیبذ و  رضخ و 
یئوت ملاع  قلاخ  ادخ  رماب  هکلب  *** یئوت متاخ  مدآ و  یئوت  رخآ  لوا و 

راگدرک زا  یتفای  تلزنم  فرش و  نیک 
قح تآرم  وت  تاذ  سدق  راونا  وت  صخش  *** قح تاذ  نایع  وت  زا  دیدپ  تقیقحب  يا 

قح تامادخ  وحم  رایب  یقاب  یناف و  *** قح تابثا  تیآ  دوب  تدوجو  ضیف 
الب تشد  بناج  رذگ  تدوب  هک  شاک  *** رایتسد ادخب  مه  ریگتسد  یبنب  مه 

الص تداهش  ناخ  يوس  شمصخ  هدز  رب  *** التبم نحتمم و  شیوخ  دج  يرگن  ات 
راوس یب  وا  بکرم  مایخ  يوس  هدمآ 

نامالاک نانک  هلان  ثایغلاک  نانز  هرعن  *** ناور همیخ  يوس  دش  حانجلا  وذ  نانز  ههیش 
ناج هنشت  بل  داد  تارف  بآ  بل  رب  *** ناسچ ربمیپ  طبس  شتما  متس  زک 

راثن شناهج  ناج  ادف  شناور  حور 
حانجلا وذ  ربب  ات  نانکوم  نانک  هیوم  *** حاین خارص و  مرگ  دندمآ  مرح  لها 

حامر زا  دیسر  هچ  وگ  شرهطا  ندب  رب  *** حالف لها  دیس  دش  هچ  روآربخ  یک 
رایرهش نآ  لد  اب  درک  هچ  هبعش  هس  ریت 

ماک هنشت  وا  دش  هتشک  ای  داد  شسک  بآ  *** ماما نادیمب  هنشت  تفر  هچ  هنیکس  تفگ 
مانالا ریخ  هداز  دش  باریس  هک  هن  ای  *** ماهس حامر و  زوس  نوزف  دش  ششتطع  رب 

رادبآ رمش  رجنخ  دیسر  شیولگب  نوچ 
هحفص 151} }

درک هچ  اپ  ات  رس  زا  دید  هچ  شنوخب  هقرغ  *** درک هچ  ایآ  ردپ  نآ  رسپ  شعن  رس  رب 
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درک هچ  ارهز  هداز  شرهزا  رهز  اب  *** درک هچ  ازوج  قلاخ  ات  ود  شقرف  هچ  دید 
رارق متام  دنام ز  ناسچ  ار  ادخ  شرع 

هلزلز ارچ  تخاس  نیمز  رد  افج  گنس  *** هلمرح متس  زا  دیسر  شبلقب  هچ  ات 
هلهله همهمه و  نایع  رکشل  هچ ز  دش  *** هلغلغ ناهج  ود  رد  نانس  زا  نانس  درک 

رازه دص  اب  نتکی  وربور  ناسچ  تشگ 
وت ياپارس  دوب  قح  وحم  ادخ  تسم  *** وت يالاو  تمه  مهوز  دش  نوزف  هکیا 

وت يایحی »  » هدمآ یجتلم  هنگ  قرغ  *** وت ياتمه  هدمان  سکچیه  ادخریغ 
رامش زور  ار  وا  ینک  تعافش  هک  ات  هگ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  دالیم  رد 

مالسلا هیلع  مئاقلا  دالیم  یف 
لالجلاوذ راونا  علطم  تشگ  لاس  نیا  *** لالج دصب  یلالج  هام  تهشبیدرا 

لاف هتسجخ  دیعس  دیع  هس  يداش  زا  *** لاح تشگ  هدنخرف  دمآ و  هعمج  زور  رد 
زارفرب زورفیب و  مزبب  دق  راسخر و  *** لاعت ابحرم  امن  زارفرس  دیع  يا 

هار تشهب  يوسب  هداد  روح  ناملغ و  *** هام تشهبیدرا  رد  تشهب  زا  هدوشگب 
هاوگ نیرتهب  وت  تعلط  تشهب  رب  يا  *** هاش ادگ و  تشهب  راگزور  هدیدرگ 

زاب زاس  هرهچ  نآ  زا  تشهب  ردام  رب  *** هاگ تشهب  امن و  میحج  ور  يوخ و  زا 
نیمز رختفم  نیرب  تشهب  رب  هدیدرگ  *** نیدرورف دولوم و  هعمج و  حابص  ردنا 

هحفص 152} }
نیرد هدمآ  سدق  همیشم  زا  يدولوم  *** نیع روح  ناملغ و  عمجم  تسا  يوردناک 

زاس زاسب  ار  برط  زاس  تخب  لفط  يا  *** نینج محر  رد  برط  طاشن و  زا  دبوکاپ 
راو تشهب  ار  نیمز  كاخ  هدرک  زورون  *** راختفا هداد  کلفب  ار  كاخ  دولوم 

راگزورب دمآ  هک  نسح  راهب  يا  زیخ  *** راگدرک فاطلا  رهظم  هعمج  زور  دش 
زاین زج  قاشع  تسین ز  هک  نک  زان  شوخ  *** راهب لوا  دیدج  لاس  دیعس و  دیع 

دسریم لالجا  تفارش و  اب  زورون  *** دسریم لابقا  تداعس و  اب  دولوم 
دسریم لابند  حاجن ز  ار  هس  ره  نیا  *** دسریم لامآ  دصقم و  لین  هعمج  رد 

زان دنتمعن و  رد  همه  نایناهج  کنیاک  *** دسریم لاوحا  لّوحم  زا  شوخ  یلاح 
تسا یسنا  عامجا  ثعاب  دیعس  دیع  *** تسا یسدق  سافنا  عمجم  هعمج  زور  رد 

تسا یسرف  یمور و  یگنز و  شیع  ماگنه  *** تسا یسرپ  لاوحا  يداش و  زور  زورون 
زارف رب  تسا  بیش  ضیف ز  ربا  هدنراب  *** تسا یسرک  شرع و  اب  هدش  ارف  نیمز  زا  رون 

دش راهن  لیل و  شدرگ  لادتعا  رد  *** دش راکشآ  ناهن  دوب  هک  ادخ  ّرس 
دش رابگشم  ابص  داب  غار  غاب و  رد  *** دش رارقلاراد  هچ  دیع  هس  نیا  زا  یتیگ 
زارط دش  شرع  رب  رویز و  تشگ  دلخ  رب  *** دش راگدرورپ  هولج  شاف  هدرپ  زا 
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« روفغلا اّنبر  رفغ  دقل  انت  الز  ***» رورس ناهج  رد  دش  دمآ و  مئاق  دالیم 
روهظ هتفای  ادخ  رون  روط  لخن  زا  *** روط لخن  یلجت ز  دومن  ادخ  رون 

زاجح زا  دیآ  زاب  دش و  ناهن  هرماس  رد  *** رون غورف  اب  نآ  هک  هدیقع  ار  هعیش  ام 
قرو قرو  لطاب  دوب ز  هفیحص  ره  دش  *** قح تسد  داجیا  رتفدب  دز  هزاریش 

هحفص 153} }
قسن ار  داجیا  ملاع  دوجو  زا  داد  *** قهز لطابلا  تیآ  دمآ  قحلا  ءاج 

زارگ وا  زا  نازیرگ  راکشآ و  ریش  دش  *** قلخ امرش  قلف  بر  دومن  لیا  ز 
امئاوق مایق  میوق  ار  عرش  دش  *** امئاق دالیم  تفای ز  ماوق  تلم 

امئاد هللااب  وه  ًامئاق  ناحبس  *** امئاق هللااب  وه  امئاد  ناحبس 
زارف رد  دیئامن  داکی و  نیا  دیناوخ  *** امئالع رهاظ  هدش  وا  روهظ  رب  نوچ 

نوکی ام  ناک و  ام  شوپ ز  هدرپ  رد  *** نورب نک  هدرپ  زا  دوخ  رهچ  راد  هدرپ  يا 
« نوجش وذ  بلقلا  عمادملا و  وذ  نیعلا  ***» نوخ قرغ  هدیدرگ  وت  قارف  زا  لد  ار  ام 

زارد دش  دیما  هتوک و  رمع  هک  خوآ  *** نوزف دش  هودنا  رفاو و  جنر  هک  ادرد 
یمظعا ریسکا  هچ  دیدپان  دوجوم و  *** یملاع رتنوزف ز  ناهن و  یملاع  رد 

یمسجم حور  وت  هاوخ و  حور  مسج  وک  *** یمیرم نب  یسیع  هبتر ز  هاج و  نوزفا ز 
زاجم زا  کلاس  هر  تسا  تقیقح  يوس  *** یمدقا هبتر  رد  رخؤم و  ایبنا  زا 
« ءاهبلا دجملاب و  درفت  نم  ناحبس  *** ءاقبلا زعلب و  دحوت  نم  ناحبس  »

« ءالعلا زعلا و  هب  قیلی  نم  ناحبس  *** ءانثلا دمحلا و  هب  قحی  نم  ناحبس  »
زات هکی  لابقا  فرفر  زارف  رب  يا  *** ایربک لالجا  تعفر و  رهپس  رب  يا 

ینک ادا  قحلا  انا  زومر  دوخ  يور  زا  *** ینک الم  رب  قح  هولج  هکنآ  تقو  دش 
ینک امس  نارازه  هراتس  کی  رهاظ ز  *** ینک ادعام  همه  یفن  شیوخ و  تابثا 

زامن ترد  كاخب  زاین  زا  دنراک  *** ینک ایبنا  همهب  رف  لالج و  زا  رخف 
هحفص 154} }

شوپب وا  ریغ  زا  يرورس  مشچ  هک  ینعی  *** شورس دنزیم  تیگدنب  يالص  ار  ام 
شوه دیق  مینامب و  لقع  دنبب  یک  ات  *** شورخ رد  هتفگ  نیا  زا  شارخ  ناج  لقع  دش 

زارتحا سنجان  بحاصم  زا  یتسیاب  *** شورف یم  ریپ  هظعوم  بسحب  ارام 
« نامزلا بحاص  ای  کلضف  لالز  نوجری  ***» ناج رح ز  وت  حیدم  تسا  هدرک  هک  ییحی » »

ناهن رهاظ و  نلع  ّرس و  ثاغتسم  يا  *** نامالا ثوغلا  هدمآ  هنتف  لاجد 
زارز یهگآ  وت  میوگب و  دوخ  زار  نم  *** ناهراو هشیپ  افج  رهد  تاثداح  زا 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  حدم  رد 

نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعملا  ۀمئا  تعن  یف 
رگ هدبعش  رس  لدیا ز  یهگآ  تسار  وت  *** رگ هدبعش  خرچ  بیسآ  زا  لفاغ  شابم 
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رقم هریت  كاخب  تلیحم  رهپس  دهد  *** رنه نامسآ  یلامک و  رهپس  رگا 
زاب هدبعش  خرچ  تسا و  زاون  هلفس  رهد  هک  *** رمث ره  دبوجم  ناهرنه  لضف و  خاش  ز 

تشرد دروخ و  دوخ ز  دالوا  زا  یقاب  تشهن  *** تشک ّالا  یلفط  مایا  ردام  دازن 
تشم الا  يزیچ  باطقا  رسفاب  دزن  *** تشپ الا  زوجع  نیا  دومنن  یلقاعب 

زایا هک  ای  دوب  دومحم  تعفرب  رگ  و  *** تشدرز ای  دوب  سیردا  هبترب  رگا 
تسین هلفاق  يامنهر  یسک  دزد  ریغب  *** تسین هلحار  داز و  رکف  سک  رفاسم و  همه 

هحفص 155} }
تسین هلحرم  شرف  راخ  زجب  اپ و  هنهرب  *** تسین هلسلس  زآ  ربک و  زا  زجب  ای  تسدب و 

زارد هار  کنت و  هاگرذگ  گنل و  ياپ  هک  *** تسین هلماعم  نیا  رد  ار  یسک  ریخ  دیما 
هایس ریغ  يور  میرادن  يور  چیهب  *** هانگ ریغ  تسام  لامعا  هفیحص  رد  هن 

هابت لاح  هتسکش  بلق  هدرسف و  لد  *** هلا برق  هاگشیپ  رد  هدش  ام  عاتم 
زاون هدنب  زاین  یب  يوس  هار  مادک  *** هار دیوجب  رگا  اجیب  لضفت  زجب 

تسود هناخ  يوسب  ور  یمد  میا  هدرکن  *** تسود هناتسآب  رس  یبش  میا  هدوسن 
تسود هناقفشم  ماعنا  هدربن ز  رمث  *** تسود هنارک  یب  فاطلا  هدرکن ز  بلط 

زاتمم وا  نامرحم  انز  میا  هدوبن  *** تسود هنامرحم  تاعاط  تذل  هدربن 
ادخ رما  كرت  عرش و  تفلاخم  رد  هچ  *** ام هتشذگ  هیامنارگ  رمع  ناغف ز 

اجکب سک  دیما  شماع  تمحر  ریغب  *** اوه عابتا  سفن و  تعباتم  رد  هچ 
زابد زاس  مادک  تنج  خزود و  باب  هک  *** اجر فوخ و  نایم  تریحب  هدنام  مامت 

سیلج سینا و  نلع  رسب و  هتشگ  ود  نآب  *** سیئر شیوخ  رهب  زار  اوه  سفن و  هدومن 
سیبلت همه  اپب  ات  رس  رهد ز  لهاب  *** سیل تواقش  هساک  هت  ملظ  ناوخب 

زاس نآ  اب  صقر  میدومن  زاس  هچنآ  دز  *** سیلبا ام  كاله  رهب  هک  درد  غیرد و 
لوبق در و  طانم  ار  وا  تعاط  هدومن  *** لوضف سفن  ياوه  ردنا  دوخ  هدرک  كاله 

لوغشم دوخ  هدومن  تدابعب  یتعاس  هن  *** لومشم ادخ  تمحر  رب  ار  دوخ  هدرکن 
هحفص 156} }

زاین يور  هداهن  تمحر  هداسورب  هن  *** لوسر عرش  رکذ  هن  نادزی  تعاط  رکف  هن 
جارعم بش  ور  هر  ادخ  راب  بیبح  *** جاتجملا ۀلبق  قاقالا  ۀبعک  بانج 

جاد بش  شنشور  زور  ناسخ  يافج  زا  دش  *** جاور عرش  تفرگ  ات  متس  دیشک  اسب 
زار ندعم  هتسکش  دش  متس  گنسب  یهگ  *** جامآ ودع  زا  تشگ  افج  ریت  هب  یهگ 

نیک داتف ز  نیتملا  لبح  ندرگب  نسر  *** نیئآ نیمه  بهذم و  نیمه  جاور  یپ 
نیرب خرچ  هزرلب  یهلا  شرع  هشعرب  *** نید يراوخ  دوب  هک  يدارم  دارم  زا  دش 

زامن نیب  غیت  ار ز  یلع  قرف  تفاکش  *** نیبم رون  درک  هتشغآ  هش  قرف  نوخب 
تسب شبلق  ياپ  مولظم  نسحم  لتق  ز  *** تسکش لوتب  يولهپ  یبن  عرش  هارب 

تسشن هناخب  یلع  دش  ناهج  ریما  رمع  *** تسویپ لدب  ررش  هناخ  رد  شتآز 
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زادگ زوسب و  لد  تشگ  شکدف  ندرب  ز  *** تسخ وزاب  هنامز  شروج  هنایزات  ز 
نسح ماما  اسنلا  ریخ  هنیس  رورس  *** نمز يادتقم  عرش  نیمه  ظفح  رهب  ز 

نهد هار  شتخیر ز  رگج  تخل  تشطب  *** نحم ریسا  دمآ و  افج  رهز  دیهش 
زاغآ ملظ  هدومن  نفد و  عنام  دندش  *** نفکب وا  لتق  دعب  متس  ریت  دیسر 

نیسح ماوق  شطع  بات  تفر ز  تسد  ز  *** نیسح مانب  نوچ  رما  نیا  تبون  دیسر 
نیسح مارتحا  دندومن  تساوخ  بآ  هچ  *** نیسح ماک  رهن  ود  دزنب  تشگ  کشخ  هک 

زاجحب ات  قارع  زا  اون  روش و  تفرگ  *** نیسح مالک  دش  عوطقم  يریت و  دیسر 
هحفص 157} }

دایز نبا  دزنب  هفوکب  تفر  ریسا  *** داّبع رورس  عرش  نیا  يرای  يارب 
دانعز وا  هش  بل  رب  دز  هک  بوچ  نعط و  ز  *** داجما هلالس  نآ  دینش  دید و  هداتس 

زامغ مین  نم  هک  تیاکح  سرپ  کشا  ز  *** داجم نت  رب  ریجنز  هچنآ ز  دیسر 
مانا رخف  لوسر  ملع  رقاب  بانج  *** ماما مجنپ  دومن  تماما  راب  لمح  هچ 

ماع رضحم  تفگ  هاش  نآب  هک  ازسان  هچ  *** ماشب ماشه  زا  دمآ  وا  رب  هک  اه  همدص  هچ 
زارط دلخب  شتخاس  متس  رهز  ناهن ز  *** ماما سبحب  یلد  رفاک  رما ز  دومن 

قیدصت وا  قدصب  نمشد  تسود و  هدرک  هک  *** قیدص قداص  قدص  هر  لیلد  رگد 
قیفش قیفر و  ربهر و  امنهار  نیعم و  *** قیدص دوبن  وا  هچ  دمحا  تما  رهب  ز 

زاسمد دش  عرش  ظفح  یپ  هیلب  رهب  *** قیقح دوبن  ار  هچنآ  تفگ  هچ  شیقن  اود 
روط ردنا  یسومب  ملکت  دومن  قحب  *** رون یلجت  هعمل  قحب  میلک  رگد 

روظنم شیدوب  هچ  ربمیپ  نید  جاور  *** روهظ راگدرک  رون  وا  هولج  داد  هک 
زاجعا زا  رحس  درب  قبس  هکنآ  زا  غیرد  *** روبص تشگ  رصع  نوعرف  نوراه  سبحب 

تشذگ عرش  هارب  شلایع  ناج و  لام و  ز  *** تشگ متشه  ماما  متفه  هلبق  رود  هچ 
تشد يوهآب  تمحرم  زا  دش  عیفش  یهگ  *** تشک تمحر  مخت  لامآ  عرزمب  یهگ 

زادگ بلق  رهز  روگنارد  دروخ  داد و  هک  *** تشه نومأم  مکحب  لد  اضقب  اضر  یهگ 
دانع نایع ز  مصتعم  زا  دش  هک  اه  ملظ  هچ  *** داوج ناوج  رورس  نیمهن  هلبقب 

داهن كرمب  لد  تشگ و  نید  هر  رد  كاله  *** داد نومأم  تخد  هچ  شرهز  یلامتسدب 
زابنا مهب  نید  لها  دندشن  شمتامب  *** داتف كاخب  ندب  شزور  هس  هکنآ  زا  غیرد 

هحفص 158} }
دش يدانم  ار  قلخ  ادخ  نید  يوسب  *** دش يداه  ماما  رشاع  هلبق  رود  هچ 

دش يداو  راید و  ره  رد  هچ  راوخ  زیزع و  *** دش يداشب  وا  رازآ  مصخ ز  هشیمه 
زارف بیشب و  شنمشد  ناور  دومن  یسب  *** دش يداعا  بکوم  رپس  هر  هدایپ 

هلا تافص  وا  زا  رهاب  رهاظ و  تشگ  هک  *** هادف تلعج  يرکسع  رب  هچ  هرود  دیسر 
« هللا هجو  مثف  اولوتت  امنیا  و  ***» هام یهامب و  ات  تشگ  نیمز  شرکسعم ز 

زارمه ادخ  اب  تشگ  نانجب  ناهج  زا  دش  *** هار هچ  تفای  بلقب  شیافج  رهز  غیرد 
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ناهن تسا  ام  مشچ  نونکا ز  هک  دوس  هچ  یلو  *** نامز ماما  يرولا  ثوغ  هرود  هدیسر 
ناهج تاثداح  نامز و ز  تابئان  ز  *** نایع تسام  تائیس  شرظن  رد  هک  ناغف 

زاوج طخ  طارص  رب  ناتسب  شترضح  ز  *** نامالا راد  يوجم  شفیرش  ناتسآ  زج 
ام بهاوم  بهاو  ام  أجلم  ذالم و  *** ام بئاغ  ماما  روهظ  نامز  دش  هچ 

ام بهاو  باحس  تورم  راز  تشکب  *** ام بقاث  باهش  یصاعم  وید  مج  رب 
زارگ ربژه  زا  هچ  نازیرگ  دنثداوح  *** ام بئاصم  همه  دبای  همتاخ  رهدب 

دیآ یم  ماقم  نکر و  هنایم  نایع  *** دیآیم مانا  ماما  هک  نامزنآ  شوخ 
دیآیم ماقتنا  یپ  قح ز  یلو  *** دیآیم ماتتخا  ار  همه  بئاصم 

زارف دینک  رد  دیناوخب و  داکی  ناو  *** دیآیم مامت  ییحی »  » هچ هعیش  رورس 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  رد 

مالسلا هیلع  رظتنملا  هللا  یلو  تعن  یف 
زورما راکشآ  زاس  ادخ  رس  ایب و  *** زورما راگدرک  رس  ادخ  یلو  يا  وت 

زورما رایتخا  قافآ  همهرب  تسار  وت  *** يرمالا ذفان  رصع و  هش  رهد و  ذالم 
هحفص 159} }

زورما راد  ياپب  يرآ  هک  تقو  هدیسر  *** ار مدرم  رادیاپان  يرادیاپ و  وت 
زورما راز  راوخ و  دننانت  لیپ  هداتف  *** یجنرطش راگزور  نیا  رد  جنر  طشب 

زورما راوسهش  هچنآ  خرز  تامزاسب  *** ادخ ریزو  يا  هصرع  نیا  رد  يآ  هدایپ 
زورما رات  ماش  هتشگ  ام  نشور  زور  هک  *** ام باتم ز  ور  باتناهج  باتفآ  هچ 

زورما راد  هدرپ  ّرس  امن  هدرپ  نورب ز  *** آرد هدرپ  نیا ز  زا  شیب  نیشن  هدرپ  شابم 
زورما راگدرک  شرع  همئاق  ماوق  *** تسا وت  هک ز  ایب  امئاق  رظتنم  یلو 
زورما رارقیب  ياهلدب  شخب  رارق  *** ار نارارقیب  شخبناج  مدقم  ایب ز 

زورما راظتنا  هار  رد  هدمآ  دیپس  *** تناّبحم هدید  وت  هر  رد  هک  ایب 
زورما راب  راک و  تسار  لد  هدزمغ  بوخ  هچ  *** هودنا راب  هلان  تسام  لد  راک  هک  ایب 

زورما راکماک  تخب  دنکب  تدعاسم  *** يدبا تداعس  اب  ار  وت  رای  هک  ایب 
زورما راگدای  وت  یئادخ  لوسر  زا  هک  *** لوسر نید  جاور  تتاذ  تسه ز  هک  ایب 

زورما رادم  جک  نودرگ  شدرگ  رادم  *** يرآ یتسارب  یفاک  فک  زا  هک  ایب 
زورما راقفلا  وذ  ریغ  دنکن  یم  جالع  *** ار نایرش  دیرو و  نوخ  دساف  هک  ایب 

زورما راسمرش  دندیلپ  دیزیرب  *** ملظ هلمج ز  هک  هقرف  اور  مکح  دندش 
زورما راعش  متس  ریرش  ناملظ  ز  *** ماما نوخ  ماقتنا  شکب  غیت و  رآ  رب 

زورما رارش  ناگشیپ  افج  بلقب  نزب  *** بآ ار  ناگنشت  دندادن  هکنآ  يازس 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  حدم  رد 
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مالسلا هیلع  نماثلا  ماما  تعن  یف 
سوط باتفآ  سوفن  سینا  هگردرب  *** سونبآ خرچ  درب  هدجس  هاگحبص  ره 

سوب ياپب  دیآرد  باتفاک  حبص  ره  *** زجعب دهن  رس  وا  هناتسآ  رب  لوا 
سؤر ایلوا  زا  همه  شا  هناتسآرب  *** هابج ایبنا  زا  همه  شا  هناخراک  رد 

سورخ ار  شرع  را  دوب  ببس  وا  سیدقت  *** کلم ار  خرچ  را  دوب  ضرغ  وا  حیبست 
سور مور و  ياجلم  ملید و  كرت و  ياجنم  *** سنا نج و  دنوادخ  رام و  روم و  قالخ 

هحفص 160} }
سوجم ملسم و  رگا  دنوش  وا  ردنا  قرغ  *** قرف هچ  دنک  مطالت  هچ  شتمحر  يایرد 

سوحن ای  دندوعس  رادم  وا  نوع  یب  *** نوچ هرهز  ناویکو و  هک  يرتشم  مارهب و 
سولپاچ هاگردب  هتشگ  تسیرکاچ  نیا  *** راسکاخ رابردب  هدنام  تسیا  هدنب  نآ 

سوبع هدنب  نآ  فک  هدوشگ  يرکاچ  نیا  *** هایس يودنه  نیا  خر  دیپس  یمداخ  نآ 
سولج تصخر  هتفاین  شهگرد  رب  *** مایق لزا  زا  دباب  ات  تسار  مارهب 

سومش وا  ناویا  هسمش  نارب ز  رویز  *** دنا هتشگ  هکنوچ  لسر  دنتیاده  سمش 
سوبس زا  رتمک  ناهج  ود  وا  مشچب  دمآ  *** داتف رگا  مدنگ  هناد  مادب  مدآ 

سوک گناب  کلملا  نمل  زا  تسوا  زا  مناد  *** دبا ات  نامیلس و  کلم  تفر  داب  رب 
سولف تیصاخب  حیسم  مد  زگره  *** دشن دبن  وا  مد  شخب  حور  ضیف  رگ 

سولکنم لیف  يربارب  دوب  ارای  *** اجک ار  لیف  نآ  یلیف و  تسار  جنرطش 
سولف ار  توح  هن  هرهز و  تشاد  وهاگ  هن  *** رهق هاگن  یهامب  واگب و  رگا  درکیم 

سورع نوچ  مالسا  بهذم  رهچ  تسارآ  *** یتمارک زا  دنا  دصیس و  رازه و  زا  دعب 
سوردنس هچ  یسور  هرهچ  سور و  کلم  دش  *** ناوغرا هچ  یعیش  تعلطو  نید  يور  دش 

سولقاقش نوچ  رثا  درک  سور  کلم  رد  *** دومن اطخکی  رگا  تواقش  زا  یسور  کی 
سوسف بلب  رذآ  لدب  ررش  رگج  ردنا  *** رگم ار  كاته  یسور  دنامن  یقاب 

سوس هچ  رنه  یب  ناتیصاخ  رامدندنام  *** شوم هچ  یفتخم  ناتلزنم  كوخ  دنتشگ 
سور دنخ  یهورگ ز  گنب و  گنب  یعمج ز  *** موش نایسور  وا  سدقم  تحاس  رد 

سومط دوش  ار  تمظع  هعقب  تساوخیم  *** ناشپورک پوت  تمرح و  كرت  دندرک 
سوعت هقرف  نآب  باطخ  مکل  ًاسعق  *** دیسر ایربکزا  لمع  ناز  هتشگن  غراف 

سوئک ناشداد  مغ  یقاس  گرم  ساک  زا  *** فیضم ناشتشگ  لجا  ریپ  کلم  ناوخرب 
« سوفنلا سنوم  ای  کب  ًایجار  تیسما  *** لوسرلا ۀجهب  ای  کب  ائج  تحبصا ال  »

« سوئباب هتشگ  نیرق  سینا و  نحم  اب  لد  *** رود هدنام  وت  راوج  نوچ ز  سوط  كاخ  يا 
سولف یب  هار  نیا  دنک  یط  هنوگچ  ییحی » ***» زارد سب  دوصقم  هر  مسولف و  یب  نم 

سوئب نم  تخب  دش و  طونق  نم  عبط  نوچ  *** تسین هراچ  هک  شکدوخ  بناجب  هبذج  زا 
هحفص 161} }

سومش یبهشم  نآ  مهلدم  تسا  یمهدا  نیک  *** بش زور و  ریس  زا  هن  وت  زا  دیما  مراد 
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سومغ یتمحر  میب  دوخ  هک  امن  یمحر  *** داد دابب  مکاخ  تخوس و  قارف  ران 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  یلع  یلاوملا  یلوم  تعن  یف 
سلطا مقاق و  زا  همه  سلما  هبید  نآ  *** سلما هبید  ابص  رازلگب  دناشوپ 

سمخم زرط  نآ  دش و  عبرم  لکش  نیا  *** سرون لگون  ره  هتساخون  هلال  ره 
سدسم لکش  نیا  دش و  عبسم  زرط  نآ 

اضیب هلاژ  زا  نمد  دش  نیمث  ّرد  رپ  *** ءارمح هلال  زا  نمچ  دش  نیرب  سودرف 
الال ؤلؤل  زا  نمی  قیقع  هدر  واک  *** اتکی دزیا  نآ  دوب  شیاتسب  قیال 

سدقم ءاربم و  بیع  همه  شناد ز 
خلخ تریغ  نیچ  هنتف  اطخ  بوشآ  *** خر یندع  بل  ینمیوم  ینتخ  يا  زیخ 

خرف خر  نآ  هیس و  يوم  نآ  زا  يامنب  *** خساپ بل و  نیریش  خر و  نیگنر  طخ و  نیکشم 
سفنت حبصلا  سعسع و  اذا  لیللا  و 

یلائل تسا  یلایلب  نوچ  تخر  فلز  رد  *** یلایل دننام  وت  لاخ  نم و  لاح  يا 
یلاوحب شگنز  هپسا  مور  رصیق  ای  *** یلاله هامکی  هلصاف  بش  ود  نیب  ای 

سبحمب راتفرگ  تسا  رصم  دهاش  ای 
زورفا لد  هام  يا  قح  فاطلا  تفأر و  زک  *** زورما نکم  يداش  یکانبرط و  دج و  وزج 

زور ون  هدمآ  زارف  زوریف  هدنخرف و  *** زوریف هدنخرف و  هدمآ  زارف  زور  ون 
سک ره  لماش  ادخ  فطل  نونک  هدیدرگ 

هحفص 162} }
اوأم لزنم و  فعشب  ار  کلف  رهم  دش  *** اشخر خر  اب  لمح  جرب  يوس  توح  زا 

یلاعت كرابت و  بیع  همه  شتاذ ز  *** الاو دیسر  یبن  گنرواب  هکنانوچ 
سدقت یلاعت و  صقن  همه  شصخش ز 

هلاصخ ّزع  رکفب  شتافص  كرد  زا  *** هلالج لج  رشبب  شتاذ  تبسن  زا 
هلایخ ناسنا و  يو  تالامک  كرد  زا  *** هلاون معرت  سب و  ای  ودب  کین و  رب 

سدقا عفرا و  دوب و  یلعاو  فرشا  سب 
شیوم هرط و  زا  یتیآ  یجس  لیللاو  *** شیوکن يور  زا  همش  یحض  سمشلا  و 

شیوک همه  دوصقم  هگرد و  همه  دوصقم  *** شیوس همه  يورو  دزیا  يوسب  شیور 
سکدهن هناختب  هبعک و  يوس  يور  رگ 

قحسا هل  انبه  رس و  واب  دومنب  *** قافشا هر  زا  لیلخ  تفای  وا  تلخ  نوچ 
قافآ تنیز  یلع  هچ  دش  کلف  رود  رد  *** قاط همه  هبترب ز  تفج و  لسر  هلمجاب 

سنرقم خرچ  تکرح  نیز  دوخب  دیلاب 
نارمع یسوم  هگ  دش و  مدرم  یسیع  هگ  *** نامیلس تشگ  هگ  مدآ و  یلع  تشگ  هگ 
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ناسنا کی  راسخر  هنیآ  رازهب  یئوگ  *** نابات هدش  شعاعش  جرب  دص  هامکی و ز 
سب ارم  قرف  نیا  دوب  خسانت  يأر  اب 

وجکیب سودرف  تمعن  مرخن  یم  نم  *** ءوض دتفن  تنجب  هک  رگ  شخر  هام  زا 
وروا هگرد  ات  شبنج و  نکب  ياپ  يا  *** وترپ همه  ملاع  هدنشخرد و  هام  وا 

سروا نماد  رب  ششوک و  نکب  تسد  يا 
تسا یفان  تبثم و  شا  هبترم  نآ  رد  لقع  مه  *** تسا یفالخ  لوق  نیا  یلو  شیادخ  دنناوخ 

تسا یفاک  هک  تسا  نانس  ریشمش و  تجاح  یک  *** تسا یفاجت  هنو  رارف  هن  شیودع  برح  زا 
سوقم يوربا  هناخ  نامک  يریت ز 

دازآ ملا  زا  درک  مغ و  زا  ارو  دناهرب  *** داتسا هچ  لیربجب  تشگ  لزا  زور  زا 
داشمشب داد  وا  نوگابید  تعلخ  مه  *** دادوا قیالدب  هک  زیچ  نامه  هک  ره  رب 

سگرنب دیشخب  نوگ  رفصعم  جات  مه 
هحفص 163} }

شاقن وت  راویدب و  شقن  نوچ  همه  ملاع  *** شاف يدحا  تافص  وت  تاذب  هتشگ  يا 
شالق مدنررا و  مغ  تسین  ماوت  حادم  *** شاب نم  روای  بلط و  مشیوخ  هگرد  رب 

سنغغ هچ  وت  رجه  شتآ  رد  هچ  مزوس ز 
دادعا رد  تسین  نایع  رفص  رگا  تسا و  رفص  *** دارفا تسه ز  ار  وت  نابحم  هک  ییحی » »

داد نخس  داد  وت  تحدم  رد  هک  تسا  ناز  *** داحآ رد  تسه  يددع  را  تارشع  دزاس 
سک ره  قیال  ادخب  دشابن  هبتر  نیا 

نوتفم هدز  ادوس  لبلب  لگب  تسه  ات  *** نوگلگ خر  اب  نمچ  دیورب ز  هلال  ات 
ودرگ هنیک  زا  وت  هاوخدب  لد  مشچ و  *** نونجم یلیل و  زا  نخس  یتیگب  تسه  ات 

سرطم زرط  نآ  دوش  علضم  لکش  نیا 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  حدم  رد 

نیعمجا مهیلع  هللا  مالس  نیموصعملا  ۀمئا  تعن  یف 
ادیپ مه  یفخم و  مه  نونکم  مه  رهاظ و  مه  *** ایشا روص  ادیپ  نون  فاک و  هدرک ز  يا 
ارذع دص  یلیل و  دص  نونجم  دص  قماو و  دص  *** ادیشوت تمکحرب  نوتفم  وت  تردق  رب 
سیلبا ردز  هدنار  دش  نوچ  ارچ و  درک  نوچ  *** الای معن  تسا  رفک  نوچیب  مکح  رب  نوچ 

بوبحم بحم  دزن  نوچ  لیئربج  یبن  شیپ  نوچ  *** بولطم الب  تسار  وا  لیمکت  دش  وتز  سک  ره 
بوقعی رسپ  رجه  اب  لیلهت  زجب  هن  شرکذ  *** بوکاپ ناج  مزمز  رب  لیعمسا  يو  قوش  زا 

سیجرج البب  قشاع  لیقزح  افجب  بلاط  *** بویا ندب  جنر  اب  لیلحت  زجب  هن  شراک 
تآرم ادخ  تاذ  رب  ربهر  ادخ  نید  رب  *** تاکشم يده  حابصم  رب  شلامج  هکنآ  صاخ 

هحفص 164} }
تاقیم وا  هگردرب  رسکی  لسر  دنزاس  *** تالخم زا  شرب  رتمک  رف  زا  خرچ  سلطا  هن 
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سیبلت زا  دوش  فقاو  رواد  زا  یک  سیلبا  *** تاهیه هکردی  نم  رترب  ناج  هک ز  شردق 
ثلاث مه  یناث و  مه  یلوا  مه  رخآ و  مه  *** ثراو ادخ  ملع  رب  اناد  ناهج  زار  رب 

ثراح وا  عرزم  رد  ایوپ  وا  عترم  رد  *** ثعاب وا  تقلخ  دشار  هللا  يوس  داجیا 
سیردا مه  سنوی و  مه  یسیع  مه  فسوی و  مه  *** ثفای رگ  حلاص و  رگ  یسوم  رگ  عشوی و  رگ 

جات یهاگورس  یهاگداد  تفرگ و  مصخ  زا  جات *** تلم  رسرب  وز  داهنب  ادخ  هکنآ  سپ 
جاوزا دومن  دارفا  دارفا  دومن  جاوزا  *** جامآ درک  هچ  ریت  رب  داحج  دسج  ناج و 

سیلدت زا  هک  ورمع  زج  دازآ  تشگن  مصخکی  *** جارعم نوخ  درک ز  نوچ  داحج  لد  هعقو  رد 
حارو حور  هد  تحار  ران  ورون  نک  تقلخ  *** حاتفم افو  جنگ  رب  رامسم  افج  مشچ  رب 

« حابصالا قلف  هنم  راونالا  علط  هنم  *** حاورالا قلخ  هنم  راربالا  قزر  هنم  »
سیجرب مه  هرهز و  مه  رایس  مه  تباث و  مه  *** حایس شبلط  ردنا  راود  شفجن  درگ 

خر شیاپب  دنیاس  اروح  فرش  رهب  زا  *** خمار درخ  قرع  وک  ارهز  یبن  تخد  سپ 
خساپ ار  همه  شرکذ  اشنا  ار  همه  شمان  *** خلخ رغشاک و  ات  امغی ، رغتاغ و  زا 

سیپ يور  هچ  تسا  تشز  یبقع  شتفطاع  یب  *** خّرف خر  هچ  وکین  ایند  شیتسود  اب 
داینب ناشدش  وا  زا  هراب  يوق  ود  نیدرد  *** دابآ وا  زا  عرش  دش  هراومه  هتسویپ و 

داد ناشازسب  دزیا  هراوخنوخ  یعفا  دص  *** دادیب واب  دندرک  هراکمتس  وید  ود 
هحفص 165} }

سیقلب وا  رکاچ  دش  هراس  وا  مداخ  دش  *** داتفا نوزف  شرع  زا  هراب  دص  هک  هبتر  ناز 
دوهشم مه  دهاش و  مه  بیاغ  رب  رضاح و  رب  *** دومحم یبن  طبس  بلاغ  هش  لبش  سپ 

دوصقم مه  دصاق و  مه  بلاط  مه  بلطم و  مه  *** دوجسم مه  دجاس و  مه  بجاو  رب  نکمم و  رب 
سیسأت وا  عرش ز  مه  براه  وا  زا  رفک  مه  *** دوحجم شتیقح  هن  بجاح  شقح  سک ز  هن 

ریسفت شطخس  نازوس  ار  کلاهم  تایآ  *** ریرقت شنسح  مان  ار  کسان  هلو  ره  رد 
ریصقت شفرش  دشخب  ار  کلاه  هک  هتبلا  *** ریسکا زا  هب  تسا  كاخ  ار  کلاس  هک  يوکنآ 

سیدقت قدصام  وا  ار  کیالم  جاوفا  *** ریبکت لصح  ام  وا  ار  کلاسم  گنابلگ 
زاغآ زا  قح  دوصقم  مودعم  ره  تقلخ  زا  *** زان ریرس  ناطلس  مولظم  هشداپ  سپ 
زاورپ هر  زابرب  موب  يوسب  تسبرب  *** زابهش رب  هچ  هزیچ  دش  موش  بارغ  هک  ادرد 

سیراپ رمشاک و  ات  مومهم  وا  تبرک  رب  *** زاوها رغتاغ و  ات  مومغم  وا  تبرغ  زا 
سوبحم الب  نجس  رد  لولغم  افج  گنچ  رد  *** سویأم اقب  یحون ز  لوغ  زا  كالهب  يرضخ 

سوناف يده  عمش  رب  لوصوم  ادخ  لصورب  *** سونأم اطعب  شقلخ  لوبجم  مرکب  شعبط 
هحفص 166} }

سیلکت دش  هک  سمش  ناز  لولحم  دش  هک  ردب  ناز  *** سوسفا ناور  دیدرگ  لوتقم  نآ  نت  زا  نوخ 
شوه قیاقد  زغم  رب  تسوپ  قیاقح  مسج  رب  *** شون یم  قح  رغاس  زا  تسوک ، يدابع  نیز  سپ 

شوپ يرپسا  فیرشت  تسوا  ياضر  هاررد  *** شوهدم هدش و  دوخیب  تسود  قشع  هداب  زا 
سیر تواقش  نامسر  تسوک  دزاس  هچ  خرچ  اب  *** شون شقاذمب  یخلت  تساور  بآ  شیبآ  یب 

http://www.ghaemiyeh.com


صوصخم اده  لضف  رب  رقاب  ادخ  ملع  رب  *** صوصنم فرشب  دماک  رخاف  يرد  دعب  ناز 
صوخ ام  مرک  لصا و  وا  رهاظ  رد  نطاب و  رد  *** صوصرم فرش  لصا و  وا  ز  ره ، اب  بدا  لضفوز و 

سیرغت وا  زک  هحود  ره  رخاف  دوب  دلخ  رب  صومقم *** زع  هماج  رد  ریاس  فرش  کلمرد 
ضرق تفارش  هدومنب  قلاخ  زج  همه  يو  زا  *** ضرف تعاطا  تساروک  قداص ، یلو  هگناو 

ضرع لوطب و  ماسجا  قیاش  وا  تمدخ  رب  *** ضرا امس و  ناکس  قثاو  وا  ترضح  رب 
سیت رفنضغب  زگره  قئاف  دوشن  يرآ  *** ضرع هاگب  هدنب  نوچ  قفار  وا  هگردرب 

طخ ملاع  هطقن و  وا  ناکما  هریاد  رد  *** طبهم يده  رون  رب  ناج  روط  یسوم  سپ 
طرف نم  طرفا  دق  ناسنا  شتبقنم ز  رد  *** طسوا ام  لصاح و  وا  نادزی  تفرعم  رد 
سیردت هگ  سیردا  ناریح  وا  هگرد  رب  *** طبرم مه  طبار و  مه  نافرع  يوسب  ار  لد 

ظعاو وا  تریس  دش  یناکما  هصرع  رب  *** ظفاحادخ ّرس  رب  یناسارخ  هاش  سپ 
ظف دش و ال  ظوفلم  ینادردق  ّرس  رب  *** ظحالام تلاح  رب  یناحبس  ترضح  نوچ 

سیک دشاب  هلئسم  رگ  ینادان  همه  شمصخ  *** ظهاب دب  هک  رما  ره  یناسآب  درک  لح 
هحفص 167} }

عرز یتیگ  عرزم و  وا  هاش  ادگ و  قزر  رب  *** عرف ملاع  ود  لصاوا و  هام  ار  یهت  خرچ  سپ 
عرش میوق  جاهنم  هاگآ  شجهن  هدرک  *** عرص وا  طخس  هداد  ءارفا  دابب  مصخ  رب 

سیدست دنک  سیجرب  هاگره  واب  تسا  دعس  *** عرق زا  رتردقیب  هاگرخ  نآ  رد  دیشروخ 
غاذاف وا  هدیدرب  وه  رکذ  همرس  دش  *** غالبا ادخ  نید  دش  وا  زک  یقن  دعب  ناز 

غاز کبکو و  هجیسوب  وهآ  هرب و  وهآ  *** غاد شمکحز  ههبج  رب  وهیت  طب و  دنراد 
سیرطغ رقس  يوس  دش  وا ، ياعد  ضیف  زا  *** غابو غارب  هدنبات  وس  ره  زا  دوب  شرون 

فرعا دوب و  یلجا  یسیع  زا  تفرعمرد  *** فرشا ناکم  نوکزک و  الاو ، يرکسع  سپ 
فحصم شتبقنم  رد  اتکی  یبن  هدناوخ  *** فرعا نا  هب  تببحا  یلعا  یلع  هتفگ 

سیطانغم هچ  هدوب  رب  ار  قیاقح  حاورا  *** فصوی كردی ال  ام ال  لقعب  هک  شتاذ 
قح ماوقب  مئاق  هللا  ماودب  مئاد  *** قحلم قحب  تسهوک  هاج  دمحا  يدهم  سپ 

قب دزاتب  لیپ  رب  هاگرخ  دنز  هچ  شلدع  *** قلطم یلو  نآ  درب  هار  قحلا  انا  کلم  رب 
سیسق هن  بهار و  هن  هار  دباین  رهد  رد  *** قحلا ءاج  هچ ز  دبوک  هاش  نآ  فرش  سوقان 

كاخات الع  كالفا  وا  دوشگ  تسب و  رد  *** كالفا زا  روخ  هدجس  رد  وا  دوخ  هسمش  رب 
كالما امس و  ناکسو  ادوس  رب  ادوس  *** كاردالا هکردیام  وا  دوجوب  یقاب 

سینجت اجه  رتمک ز  وا ، دوسح  لوق  رد  *** كالول هش  نوناق  وا  دوب  تسااپرب ز 
لوعجم مه  لعاج و  مه  نلعم  مه  یفخم و  مه  *** لوبقم ياو  لباق  يا  نملا  وذ  یلو  اتکی 

لوئسم موش  هک  مدنآ  نمیا ، ارم  يامنب  *** لوصحم ارم  رمع  دش  نزرب ، رهب  وت  حدم 
هحفص 168} }

سیفنت دوب  فوس  زو  نل  زا  تسا  دبا  یفن  *** لوصوم دوب  هک  اریز  نم  مزال  هلص  دراد 
مغدم زا  رمضم و  زا  لصفم  زا  حضاو و  زا  *** ملاع رد  هک  هتکن  ره  لح  دش  یک  وت  ضیف  یب 
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مهبم ادخرس  مه  لمجم  یبن  مکح  مه  *** مکحم هبتشم و  زا  لمعتسم  لمهم و  زا 
سیل تمکح  هساک  هت  لوا  زا  رخآ و  زا  *** مظعم ره  وت  شیپ  رد  لسرمره  وت  دزن  رد 

نوچیب مکح  رس  رب  ربمیپ  هچ  اناد  *** نونکم ره  هاگآ ز  رواد  نوچ  وت  تاذ  يا 
نوزفا دح  ملظ ز  دش  ربمغیپ  ترتع  رب  *** نوچ ارچ و  هک  رس  نیز  رورسیا  يدش  هگآ 

سیجنت دربن  گس  زا  رضخا ، میدنچ  ره  *** نود یموق  هنیک  زا  رسکی  الببرک  رد 
ونیم زا  هک  هلعش  نوچ  موشیخ  زار  شدزرس  *** وخ ناشالب  جنر و  اب  مورحم  اقب  بآ  زا 

ورین یهش  هدرب ز  مومسم  يدب  هک  يریت  *** وربا ات  هتفای  هر  مولظم ، رسب  یغیت 
سیلبا دش  هدز  تریح  موشیم ، هعقاو  ناز  *** ولهپ هرز  يریت  موقلح  هر  یغیت ز 
هاگرخ هنماد  ات  دمآ  ناغف  هصرع  زا  *** هاشنآ رس  دزن  نوچ  دمآ ، نانس  هزین  اب 

هللا ای  محار  ای  دمآ ، نابزب  شدرو  *** هاثوغاو هک  دومرف  دمآ ، ناجب  راک  نوچ 
سیردا درخ  رصاق  دمآ  نایب  حرش و  زک  *** هاگآ درخ  ریپ  یک  دمآ  ناهن  زار  ناز 

ینافوط یتشک  نوچ  نوخ  رحیب  هداتفا  *** ینارون لد  هاز  نودرگ  رب  هدز  شتآ 
یناف يده  نکر  دش  نودرمش ، همکچ  زا  *** یناشیپب گنس  زا  نوگلگ ، ادخ  يور  دش 

سیسأت دش  هک  هنتف  نیز  نوتفم  قح  تمکح  رب  *** یناریح يداورد  نونجم  نوچ  هدش  ییحی » »
هحفص 169} }

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  رد 

مالسلا هیلع  بئاغلا  ماما  تعن  یف 
ناصقن هدمآ  لامک  وت  لاله  دزن  رد  *** نابعش همیا  ادخ  تایآ  رهظم  يا 

نارمع یسوم  فکو  یسیع  مد  يراد  *** نابات همیا  رگم  هدنشخرو  یشخب  ناج 
سیقلب رسفا  زا  رس  يارایب  يآ و  زاب  *** نامیلس يوس  ابص  میلقا  دهده  يا 

تنامک ناشخرد ز  دیشروخ  هدش  صقان  *** تلالج همین  رد  هدش  ادیوه  ردب  نوچ 
تلالج راثآ  هدمآ  لامج  رهاظ ز  *** تلامج رهاظ ز  هدمآ  لالج  راثآ 

سیسأت وت  ار ز  تمظع  ساسا  هتشگ  نوچ  *** تلاصخ يرشع ز  هتشگ ز  امظع  رصاق 
بجاو همه  رب  وت  تعاط  دش  هن و  بجاو  *** بجاو تمکح  لصح  ام  نایع  وت  زا  دش 
بلاج وت  ریخ  رب  بذاج و  یئوت  ضیف  رب  *** بجاو بجاح  ار  وت  تاذ  هدشن  ناکما 

سیرغت وت  عرز  زا  دش  هک  یلاهن  هدنخرف  *** بذاج وت  يوج  زا  دش  هک  یلاصخ  هدنبیز 
یئاجر تایآ  هقوطنم  وت  هامیا  *** یئاحض سمشلاو  هقودصم  وت  هامیا 

یئامن بیغ  هنیآ  کفرش  یلعا  *** یئادخ فاطلا  رهظم  یبن  تآرم 
سیپ رب  مذجارب و  رباربو ص و  همکارب  *** یئافش شخب  ناور  سافنا  زو  یئاسیع 

راهنالا اهتحت  ترهظ  میعن  تانج  *** رادیدپ دجم  قفا  زا  يدش  هامیا 
راثآ هدش  رهاظ  وت  ار ز  فرش  رارسا  *** رامثالا اهقوف  تعلط  لیخن  فاعسا 
سیبلت یحام  مه  یمالسا و  یماح  مه  *** رارسا هدش  ادیپ  وت  ار ز  مرک  راثآ 
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الامج هدنشخر  وتب  یهابم  كالفا  *** الاله هدنب  ات  وت  دزن  لجخ  دیشروخ 
الاهن هدنخرف  وت  هچ  دیاین  عنص  رد  *** الاصخ هدنبیز  وت  هچ  دشابن  دلخ  رد 

هحفص 170} }
سیدقت همه  رسکی  یهیزنت و  همه  اجکی  *** یلاعت كرابت و  لالجا  تمشح و  نیز 

دیهان وت  راثآ  راونا و ز  دوعسم ز  *** دیشروخ وت  رون  زا  بستکم  يا  هم  هدنب  ات 
دیحوت نطاب  دش  وت  تاداعس  رهاظ ز  *** دیرجت ینعم  دش  وت  تامارک  ادیپ ز 

سیلبا نودرگ  وت  رهق ز  هلسلس  رد  *** دییأت هیاپ  وت  رهم ز  هطبار  رد 
رون یلع  رون  تخر  راونا  لد  روط  زا  *** روط رجش  نمیا  يداو  یئوت  هامیا 

رودصم وتب  رداص  وت  تلالج ز  نامرف  *** روجید بش  ملاع  یسوم و  لد  رون  وت 
سیلفت تحاس  نتخ  دح  اطخ  طخ  زا  *** رومعم هدمآ  نیمز  حطس  وترپ  زا 

رصعلا وذو  رجفلاوذ  هچنآ  ادخ  دوصقم  *** رصن وت  تیار  زا  دش  رادیدپ  هامیا 
رصع قسن  شماوق  مایقب و ز  مئاق  *** رصح ادخ  تایآ  هدش  شتاذب  هک  یهاش 

سیدستب عیبرتب و  هرهز  فرش  وا  زو  *** رصق وا  زو  تخت  وا  زا  روفغف  رصیق و  رب 
شیاقب راثآ  زا  رهاظ  فرش  تایآ  *** شیامن بیغ  فک  هتشگ  مرک  تآرم 
شیاطع یقاب ز  يو و  ماودب  مئاد  *** شیادخ هدوتسب  هدومرف و  هک  ریخ  ره 

سیجرب ناویک و ز  تسین ز  يرثا  هنرو  *** شیارز يور و  زا  رض  عفن و  رثا  ادیپ 
تساضیب دیاب  وا  فک  غورف  یسوم ز  *** تسامسالا ملع  زا  شرب  ملعتم  مدآ 

تساسیع قطنم  اب  ردنکسا و  تمشح  اب  *** تسایعش عشوی و  شرف  ناویا  بجاحود 
سیردا شناد  اب  ینامقل و  تمکح  اب  *** تسا ییحی  تعاط  اب  ینامیلس و  هاج  اب 

سوقان همغن  نآزا  توص  لدب  رگنب  *** سودق حوبس  ینعم  لصحام  يا 
سومطم هدش  تعیرش  راثآ  لکب  یناد  *** سوساج همه  بلقب  هاگآ و  لک  لاح  زا 

هحفص 171} }
سیماون نیب ز  يرد  هدرپ  آرد  هدرپ  زا  *** سومان هدش  ار  ادخ  هک  ینیشن  هدرپ  يا 

ماهوا هدرپ  امن  هراپ  آرد  هدرپ  زا  *** ملاع رد  هدرپ  نیشن  هدرپ  یک  هدرپ  يا 
مالسا يراوخ  نیبب  مالسا  یماح  يا  *** ماهبا وت ز  كردب  لقع  وزک  هبابس 
سیراپ وت ز  دج  تما  دنبلط  نوناق  *** مایا رد  مالسا  یناملسم و  فعض  زک 
لحارم رافک  روشک  يوس  هدرک  یط  *** لیام همه  يراصن  نوناقب  دنتشگ 

لیامح رانز  رسفا و  بیلص  دنراد  *** لئاس هقرف و  نآب  برق  رب  هتخیگنا 
سیکنا دزیخ و  رثا  هچ  نایحل  هناخ  زا  *** لخاد ترصن  دوشن  تفطل  هچ  هعیش  رب 
« كروطب کیقالتب  یسومک  قاتشی  *** كرونب هرون  ۀملظلا  یقل  بلقلاو  »

« كرودب نوفوطی  سانلا  ۀبعکلاک و  *** كرورس موی  یف  کب  اناقل  تیل  ای  »
« سیرطغ لداعلا  لدب  یقالن  یتح م  *** كروهظب لجع  مئاقلا  مقتنم  ای  »

بجاح لیاح و  دوبن  بجاو  وت و  نیب  *** بجاو نکمم  وت  تعاط  نوچ  وت  تاذ  يا 
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بناج همه  بناجا  هتفرگب  هتسشنب و  *** بهار دبعم  دش و  رید  مرح  هک  یمحر 
سیر نسر  لاز  هدش و  ییحی »  » وچ هناخ  رد  *** بناجا تازاجم  میب  زا  وت  بابحاو 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تداهش  رد 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح  تداهش 
نویلکنا فحص  وچمه  دیدرگ  نیمز  هحفص  *** نوطالقس شرف  داب  درتسگ  نمچ  رد  زاب 

نوماه دش  زیبگشم  ارحص ، دش  زیخ  هلال  *** نوملقوب وچمه  تشگ  گنراگنر  كاخ  حطس 
هحفص 172} }

نوریب هگباوخ  رس ز  رادیب  لد  اب  هدرک  *** نوگانوگ ناسگرن  دنفهک  هباحص  نوچ 
سونایقد ياهجنگ  كاخ  زا  نایع  هدماک 

دمآ طاسبناورف  شراسخر  ار ز  غاب  *** دمآ طاحم  ار  ربا  غاب  طیحم  نرتسن 
دمآ طامق  یکی  زا  دروخ  لفط  رازه  دص  *** دمآ طاسب  یکی  رد  ، نیورپ هم و  کلف  کی 

دمآ طارص  نانج  رب  لگ  نورد  شخن  ره  *** دمآ طابترا  هلاژ  زا  لفط  رهب  ار  ربا 
سواک رسفا  رس  رب  تعفر  زا  تشه  هک  ای 

دراد رصب  رب  کشا  هلاژ  رطاقت  زا  *** دراد رگج  رب  غاد  نارای  مغ  زا  هلال 
دراد رثا  ررش  زا  گنس  رد  ما  هلان  وچمه  *** دراد رضحام  دقن  نم  نوچ  یلد  هتخوس 

دراد رت  مشچ  ربا  شرادید  بش ز  زور و  *** دراد رگد  یتلاح  بآ  رد  شتعلط  سکع 
سوسفا دروخیم  داب  شلاوح ، اب  ًامئاد 

دش قدیب  خرس  وچمه  زورون  رگشل  رهب  *** دش قن  روخ  نوچ  غاب  نامعن ، قیاقش  زا 
دش قلعم  یقروز  بالیس  هنایم  رد  *** دش قجنس  هدیشک  رب  لبنس  رس  رب  هتسر 

دش قشنم  هچ  وا  بیج  دیدرگ ، ناشف  نوخ  كاخ و  *** دش قربتس  زا  یشرف  ناراوخیم  ياپ  ریز 
سوبد يو  نوخ  شوخ ز  نیدرورف  هدرک  خرس 

یسیردا ملع  سرد  تفگ  فصآ  هچ  نمچ  رد  *** یسیقلب لامج  اب  جات  نامیلس  دهده 
یسیع نوچ  هولجب  لگ  دمآ  خاش  بیلص  زا  *** یسیجرب دوعص  زا  یناویک  سوحن  زا 

یسیتسق درک  هزبس  ینابهرب  دش  دغج  *** یسیگنرف رف  اب  رانز  هتخاف  تسب 
سوقان دز  بارغ  ات  لیجنا  حیلملاوب  دناوخ 

دراد يرجنس  رتچ  یناخارق  رسفا  *** دراد يرتسگ  هیاس  رازلگ  رس  رب  ربا 
دراد يرذآ  ربا  يراب  رد  هفوکش  زا  *** دراد يرتشم  هام و  كالفا  زا  هدوبر  رد 

دراد يرونا  رعش  يان  رد  نایع  هتخاف  *** دراد يرد  یقطنم  کبک  یمور  سابل  اب 
سوط میکح  زا  دیوگ  زاب  اهناتساد  هوعص 

هحفص 173} }
تسه يراز  هلال  خرس  ناماد  رب  هدید  کشا  ز  *** تسه يراهب  نینزان  لد  يا  ارم  ایلاح 

تسه يرادغاد  بلق  مجاتحم  هچ  ار  هلال  *** تسه يرانک  یب  رحب  هیرگ  زا  مرانک  رد 
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تسه يرات  ماش  هک  رگ  مرادلد  فلز  وچمه  *** تسه يرابکشا  مشچ  تسیچ  ناراسهوک  لیس 
سوناف نیزح  هنیس  تسا  عمش  رگج  هلعش 

نیب مبابک  لد  تخل  مزب  رد  رگج  شتآ  ز  *** نیب مبارش  خر  کشا  یمزب ز  وکن  ما  هدیچ 
نیب مبالقناو  زیخ  یهاوخ  یم  نم  گرم  هکیا  *** نیب مبابر  طب و  رب  مب  ریز و  ياه  هلان 

نیب مبارخ  تلاح  رگنب  لد  بارطضا  *** نیب مبات  چیپ و  هب  لد  ناناج  هرط  وچمه 
سویأم مدمآ  دوخ  زا  دیمون  مدش  اقب  زک 

تسا سانخ  يرشحم ز  تسا  لهجوب  يرشعم ز  *** تسا سان  زا  سک  ناهج  رد  درادنپن  سکچیه 
تسا ساد  همه  نخان  ار  میاقب  نمرخ  *** تسا سانسن  هقرف  هقرف  تسناطیش  هقوج  هقوج 

تسا سایلا  هچ  امنهر  ایرد  مطالت  رد  *** تسا سابع  فطل  هراچ  مایا  یسوبع  رد 
سورتم دوش  میتشک  جوم  زا  مرادن  مغ 

داجما رب  هدرک  رخف  شداجیا ، ایربک ز  *** داجیا هشیب  ریش  سابع  یضترم  لبش 
دالوا نیازا  راختفا  شدادجا  دنا  هدرک  *** دادجا هرامش  رد  شداجما  لیخ  هلمج 

دادعت دنکیمن  سک  شدادما  فطل و  فصو  *** دادما دنک  وا  فطل  دالوا  رب  اینرب و 
سونیلاج هچ  دص  لقع  دادعت  نیا  زا  تسا  زجاع 

هحفص 174} }
دراد نابیاس  ریز  شرع  شردق  نامسآ  *** دراد نامسآ  ردنا  تسد  وا  تردق  تسد 

دراد ناکم  ریس ال  هاگرخ  نیا  نایم  رد  *** دراد نایم  رد  شرع  شلالجا  نابیاس 
دراد نایب  رد  مه  فصو و  شک  نوزفا  نآ  زا  تسه  *** دراد نآزا  نورباج  تسادح  رگا  ناکمال 

سوماق ای  حاحص  رد  دجمگیمن  نایب  نیک 
یناسنا سابل  رد  تسنادزی  ملع  زنک  *** ینادزی ملع  زنک  ناسنا ، تقلخرس 

یناحبس شرع  رون  ینامحر  هاگ  هولج  *** ینامحر هاگ  هولج  تسیناسنا  سابل  رد 
یناب ار  نوک  ود  ره  تسیناکما  ماقم  رد  *** یناکما ماقمرد  تسیناحبس  شرع  رون 

سودقلا هنأش  لج  ، تسینابار نوک  ود  ره 
جاتنا وا  تاذ  تشگ  یتسه  مدقم  رب  *** جات كرابت  زا  رس  رب  ربمغیپ  وچمه  تشاد 

جارعم البرک  تشد  ار  وا  بیفطصم و  وچمه  *** جاوما مطالت  رد  حون  تاجن  یتشک 
جامآ ار  مصخ  ریت  دش  شمشچ  هک  اخوآ  *** جاهنم شتداهش  دش  نامولظم  ماما  اب 

سوک رب  دز  لاود  نوچ  وا  مانب  یتبون 
بآ ییودع  خر  نوچ  شیکشم  فکب  دمآ و  *** بات یب  دش  هنیکس  نوچ  تمصع  قدارس  رد 

بابحا نوچ  بآ  طحق  تشگ  اهاط  میرح  رد  *** بایرد ارم  ومعیا  تفر  مرارق  شطع  زک 
بازحا قرفم  يارآ  بآ  ودع و  نکشرب  *** بالیس وت  میا و  هتفت  اقس  وت  میا و  هنشت 

سوسحم یگنشت  زوس  نیب ، مهآ  رارش  زا 
دمآ هاگمزر  يوس  لیئارزع ، رهپسکی  *** دمآ هاپس  بناج  تفای ، ردارب  زا  تصخر 
دمآ هآ  تفر و  هلان  كالفا  يوس  ودع  زا  *** دمآ هانپ  نید  رهب  شناشفا  شتآ  غیت 
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هحفص 175} }
دمآ هاگفاصمرد  نت  یب  رس  اسب  يا  *** دمآ هاج  وزع  تخت  نوخ  كاخز و  ار  مصخ 

سوکنم وا  تخب  تشگ  مصخ  هایس  لد  نوچ 
مینامهم میدراو و  يداو  نیا  رد  ایلاح  *** میناملسم ام  هنرگ  رخآ  هورگ  یک  تفگ 

مینارای لتق  رهب  باتیب  لد  باهتلا  ز  *** میناشطع نامهم و  میروصحم  میدراو و 
مینادزی هاگ  هولج  ربمغیپ  مشچ  رون  *** مینامیا هانپ  ام  میمالسا  ذالم  ام 

سومان ار  راگدرک  رهظم  ار  لالجلا  وذ 
میراد رگج  رب  هلعش  بآ  دزنب  شطع  زا  *** میراد رمث  نانج  رد  مینست  رثوک و  هک  ام 

میراد رظن  وس  ود  زک  ار  یبآ  طش  ود  نیا  *** میراد رتو  کشخب  رب  مشچ  زا  بل و  زا  هلعش 
میراد رصب  لد و  رد  رون  هن  نتب  ناوت  هن  *** میراد ردپ  فکزا  ثاریم  ردام و  رهم 

سوبحم ای  میقلطم  رفاک  ای  مینمؤم 
دنکفا تارف  لد  رد  لد  رارش  زا  شتآ  *** دنکفا تاهج  رد  روش  زیخ  زجعم  نایب  ناز 

دنکفا تالو  تانم  نوچ  نالیپ  نایب  خر و  زا  *** دنکفا تام  هدایپ  نوچ  هاش  ریزو و  رکشل و 
دنکفا تایح  رس  رب  كاخو  تشذگ  اقب  زا  *** دنکفا تابث  ار  ربص  بآ  دیشونن  بل  هنشت 

سونأم یسکیب  هب  دش  مدمه  یگنشتب  دش 
نوملقوب خرچ  تسد  شتسد  ای  درک  هچناز  *** نودرگ هنیک  تسد  دز  اه  رسب  اهتسد 

نوخ رجب  هب  انش  رد  تسد  یب  البرکب  دش  *** نوریب نیتسآ  درک ز  روج  تسد  هچ  نامسآ 
هحفص 176} }

نودرهد دربتسد  تخادنا  ندب  زا  شتسد  *** نوماه رد  هنیک  تسد  دنکفا  تسد  شقریب ز 
سوکعم نامسآ  تسد  درواک  اه  هجیتن  سب 

كاچ شکاپ  قرف  تشگ  نهآ  زا  يدومع  زا  *** كاخ رب  وا  تسد  ود  ره  دنکف  مصخ  غیت  تسد و 
كالول دیس  بلق  شلتق  زا  دنتخوس  *** كاب یب  نمشد  درک  ار  شمسج  هراپ  هراپ 

كالفا ار  خرچ  تخوس  ییحی »  » لد شتآ  *** كالفا رب  كاخز  دش  مد  نآ  نیسح  هلان 
سوبرق رب  داهن  رس  يریت  زا  دینش  نوچ 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  تبیصم  حدم و  رد 

مالسلا هیلع  هئاثرو  رفعج  نب  یسوم  ربکالا  هللا  یلو  تعن  یف 
دیرایب حور  درخ  حور  یب  بلاق  رد  *** دیرایب حورجم  لد  ياود  دیزیخ و 

دیرایب حوتفم  هدش  متاجن  هار  نوچ  *** دیرایب حون  الب  نافوط  یتشکرد 
شالق نم  یحوبصب  محابصب  قیاش  *** دیرایب حوبس  مخ  زا  حوبص  ماگنه 

ادیوه روط  دص  هلعش  نک و  هولج  کی  *** یسوم فک  ترینم  رهچ  يا  لد  روط  رد 
اضیب دی  ردژا  رادیدپ ز  هدرواک  *** یلجت هب  یسوم  هچ  نوعرف و  هچ  وت  فلز 

شاف نکب  نوعرف  هچ  هللاانا  يوعد  *** اراد هدش  ار  وا  وت  هک  تحالم  رصم  نیز 
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دوبعمب دورمن  هچ  گنچ  دنز  وت  فلز  *** دورمن رذآ  وا  هرهچ  اب  هتخورفا 
دوصقم هچ  دوب  ناتب  رازاب  نتسکشب  *** دوعوم تنج  خر  شتآ  لیلخ  هچ  طخنآ 

هحفص 177} }
شاب منص  هاوخ  دمص  هاوخ  یئوت  دوصقم  *** دوعسم تعلط  نیز  همه  یتسکش  یتسب و 

اسیلکب اسرت  هچ  ياج  منک  هبعک  رد  *** اسرت وت  ياپیلچ  رانز و  هک ز  مسرت 
اسایب اسایب و  دوز  ناسرب  ار  ناج  *** اساوم هچ  ناشیشکی  ملتق  یپ  يدرک 

شافخب دیشروخ  هک  ضیف  نآ  میسیع  زا  *** یسیع وت  لعل  بل  دیشروخوت و  رهچ  يا 
جارعم بش  ردنا  دوب  دمحم  رهچ  ای  *** جات یشبح  لالب  دیشروخ  رس  رب  دش 

جامآ ملد  تریت  جاد  بش  ود  نآ  رد  *** جاد بش  ود  رد  هتخاس  نایع  زور  کی 
شاسآ رجح  لاخ  هلبق و  نوچ  يوربا  ناز  *** جاجح هبعک  وت  تیآ  دلخ  تعلط  يا 

مظاک یسوم  یبن  طبس  یگدنب  زا  *** مزالم رضخ  ارم  هدیدرگ  یسوم و  نم 
مشاه هدود  فرش  ارهز  هحود  زا  *** مظاعا رخذ  یحض  سمش  يده  حابصم 
شاب یلع  رادیب  رگنب و  ادخ  تآرم  *** متاخ متاخ  وا  زا  دش  نیزم  هک  یشقن 

جیاتن جاتنا  دش و  مدقم  بیترت  *** جراعم جارعم  دش و  جهانم  جاهنم 
جرادم تاقرم  دش و  تیاده  ةوکشم  *** جیاوح باب  مه  دش و  تجاح  یضاق  مه 
شال شرب  داجیا  یتسه و  شرب  ءیشال  *** جهانم حابصم  دش و  لکاشم  لالح 

رون نآ  زا  رشحلا  یلا  تشاد  ًاقعص  ّرخ  *** روط زا  هدش  رون  نآ  رگ  هولج  رگا  یسوم  رب 
روظنم هدمآ  وا  زک  تسییاطخ  مجنلا  و  *** روطسم هدش  وا  زا  هک  تسیباتک  روطلا  و 

شاکنک هتشاد  ادخب  تیوه  روط  رد  *** روفوم هتفای  یبن  تلالج ز  راونا 
هحفص 178} }

تفیطل  لقع  دنک  كرادا  هک  شیب  ناز  *** تفینم يابیز  هدنخرف  رصنع  يا 
تفیغر ود  دمآ  روخ  هاماطع و  ناوخ  رد  *** تفیضم قافآ  دش  فیض و  ار  وت  قولخم 

شاقنب شقن  ردبب  یپ  را  دربیم  یپ  *** تفیرش تاذ  يوس  لقع  کفرش  یلعا 
بادرگب تسا  لقع  یتشک  انف  رحب  رد  *** بایان رهوگ  يا  وت  تاذ  تفرعم  رد 

باریس یقستسم و  هک  دید  ناوتن  زگره  *** بالیس عبات  سخ  می و  زا  یمن  تسا  جوم 
شاخشخ هناد  زا  رتراوخ  رتردقیب و  *** باتناهج دیشروخوت  ماعنا  خبطم  رد 
نادنز هشوگ  افج  رهز  متس  ریجنز  *** نارود هنیک  کلف و  روج  دایرف ز 

نادان یسابع  یکاب  یب  یکاته و  *** نالان لد  فیحن و  مسج  ندب و  فعض 
شاک ناهج  ناکرا  دش  هراپ  ترگج  نوچمه  *** ناوارف رهز  بطرب  ندومن  هدوماو 
تاجاح یضاق  ياو  کلاه  ره  یجان  یک  *** تاجانم تشاد  ادخب  نادنز  هشوگ  رد 

تافاکم وت  زا  وکن  تشز و  دب و  کین و  رب  *** تامهم یفاک  لکشم و  ره  نک  لح  يا 
شابوا هرخس  هگ  ملافطا و  حرطم  هک  *** قافآ هب  راتفرگ  نوراه و  ینادنز 

ریجنز لغ و  الب و  نادنز  همدص  زا  *** ریگلد هتسخلدو و  هدرسفا  هدش  یسوم 
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ریماطم مالظا  زا  نک  مصالخ  وت  برای  *** ریگبش هلان  زجب  تسین  نم  مدمه  رگ 
شاخرپ هاگ ز  یهگ  هنعط  زا  مد  رازاک  *** ریصقت هچ  هدید  نم  هشیپ ز  افج  نوراه 

لافطا تلاح  زا  ربخیب  مینادنز و  *** لاس نیا  دوب  متفه  دوخ و  لایع  مرود ز 
لاجآ مسرم  دهد  گرم  ارم  شاکیا  *** لاوحا هاگآ ز  هن  لاح و  زا  ربخاب  هن 
شامظع تمعن  میو و  لصو  قیاش  نم  *** لامآ تیاغ  اقب  نیع  ارم  تسا  گرم 

هحفص 179} }
درک رثا  گنس  رد  دش و  از  ررش  كاخ  زا  *** درک رحس  ماش و  رد  هک  هیرگ  نآ  هلان و  نآ 

درک ربز  ریز و  متس  شدوجو ز  داینب  *** درک رگجب  نوچ  رثا  رهز  نآ  بطر  ردنا 
شاز ررش  هآ  زا  ررش  ییحی »  » لد رب  دز  *** درک ررش  رپ ز  ناهج  عاطقا  هچ  هلان  زا 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  رد 

مالسلا هیلع  رظتنملا  هللا  یلو  تعن  یف 
تمارک درک  ناهجب  یلجت  راونا  *** تماما دیشروخ  هچ  لابقا  علطمزا 

تمایق روش  اپب  تشگ  وا  تماق  زا  *** تماق هتخارفا  دمآ و  خر  هتخورفا 
شوهم خر  زا  دناشف  رون  الع  شرع  رب 

لیوأتب حیرصتب و  تشگ  نایع  قادصم  *** لیزنتب هتفگ  ادخ  هک  ار  اجر  تایآ 
لیطابا وحم  دش  رهاظ و  قح  تیآ  درک  *** لیربج قحلا  ءاج  لطابلا و  قهز  گناب 

شکلد مرخ و  ناهج  تشگ  نیرب  دلخ  نوچ 
قافآ رد  هچ  سفنا  رد  هچ  یلجت  دومنب  *** قالخ ترضح  مرک  هلالج ز  لج  دق 

قازرا مساق  دش  تقلخ و  هطبار  دش  *** قازر هچ  قالخ و  هچ  هکنآ  دیدپ  دروآ 
شر نیا  هبترم  نیا  رد  درک  مرک  لامکا 

سیردا هچ  دلخ  ناهج  قافآ  رب  دیدرگ  *** سیدقت هیام  نآ  تمحر و  هطساو  ناز 
سیلبا هچ  دید  ادخ  يامظع  تمعن  نآ  *** سیجرب هچ  دعس  فرش  دش ز  کلفب  ناویک 

شوشم تشگ  نید  نمشد  لد  دننام 
لیجسب یمرار  همهنآ  درک  دمآ و  زاب  *** لیبابا لیخ  اغد  ناشیک  همه  ربارب 

لیا یپ  لیا  درب  هیواه  رقس و  يوس  *** لیف هچ  بکار و  رب  هچ  لیبابا  لیجس 
شتآ هب  تخوس  مه  تخاس و  میب  هقرغ  مه 

كاخ هد  بیز  دش  دمآ و  الع  كالفا  ز  *** كاردا زیخ  زا  هدمآ  نوزف  هک  یتاذ 
هحفص 180} }

كالفا زا  رترب  دوشن  شیاعدریت  نوچ  *** كاپ ناششیالآ  درک و ز  اعد  هعیش  رب 
شرآ ریت ز  دور  هچ  نوحیج  يوس  لیاز 

شیاقبب یقاب  يو و  ماودب  مئاد  *** شیاوس داجیا  ملاع  رد  هک  زیچ  ره 
شیاغو زور  نیرب  شرع  دشک  هدید  رب  *** شیاقل قاتشم  يو و  ياطع  جاتحم 
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شربا مسز  اوهب  ددرگ  هک  درگ  نآ 
ورمع زا  هگ  رکب و  زا  هگ  هنعط  امب  دنچ  ات  *** رمالا یلو  يا  رصن  تیآ  رصع  تجح  يا 

رما نیا  یپ  رد  ینکمم و  هن  بجاو و  هن  *** رمغ نیا  زا  هللا  كدیا  ناهرب  ار  ام 
شکاشکب هداتف  قشع  ارم  لقع  اب 

شاف یسک  هب  يدرکن  ییادخ و  ّرس  وت  *** شابوا باطقا و ز  هچ ز  سک  ار  وت  تخانشن 
شاقن وت  داجیا و  ملاع  همه  دنشقن  *** شافخ هدید  دوب  دیشروخ  مورحم ز 

شقنم هتشگ  اجک  دناد ز  هچ  راوید 
یئاشگ هدقع  یهد و  تجاح  یقازر و  *** یئادخ راثآ  هدمآ  دیدپ  وت  زا  يا 
یئامنب یلصا  تروص  رگا  هک  هللااب  *** یئامس هچ  یضرا  هچ  مارجا  رد  ریثأت 

شغ دنک  لیئربج  هلاو و  دوش  لاکیم 
نارمع یسوم  مه  میرم و  نب  یسیع  مه  *** نابرد هدمآ  لیلخ  وچمه  وت  هگردرب 

نامیلس سیردا و  مدآ و  بیعش  ایعش و  *** ناویح همشچ  یپ  رضخ  ترد  كاخ  رد 
شویرپ راسخر  قشاع  ار  وت  نابرد 

فقوت تسین  شا  هدیاف  الب  ریس  زک  *** فا کلف  هدندرگ  لصاح  یب  شدرگ  رب 
فسوی هن ز  تحار  دنیامن ز  دای  هن  *** فسأت وحم  فسا  مرگ  وت  تبیغ  رد 

شک الب  بوقعی  هدیدمتس و  بویا 
تخارفا متس  تسد  همه  كاله  رهب  زا  *** تخاب کلف  رود  افج  درن  الو  لها  اب 

تخات مغ  ویسرگب ز  دروآ  يورسخیک  *** تخادنا هک  گنسنآ  رسب  نیبجب و  شدروخ 
شوایس نوخ  یشک  نیک  دنک  هکنآ  ات 

هحفص 181} }
دنیانث راوازس  فاصوا  رد  تاذ و  رب  *** دنیاطع لها  مرک  بابرا  دوخ  هکنانآ 

دنیابرب ییحی »  » نمرخ زا  هشوخ  ات  *** دنیامن تشگنا  یتنیط  شوخب  قلخ  رد 
شک یکی  هدوشگب  نماد و  یکی  هدرتسگ 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  نماضلا  نماثلا  ماما  تعن  یف 
شناکما دیق  زا  راکشآ  تسا  بوجو  قالطا  هک  *** شناسارخ رد  ار  ادخ  دشاب  يرهظم  نویامه 

شنامحر هللا  یلو  تسا و  شرع  هک  کنیا  سوطب  *** رگنبایب یهاوخ  رگا  نمحرلا  يوتسا  شرعلا  یلع 
شنأش رد  شرعلا  بر  دومرف  هنأش  یلاعت  *** لد یحوب  ات  مظعا  شرع  ار  شتحاس  مناوخن 

شناهرب تسنآرق  هلمج  ار  میوعد  نیک  نآ  زا  *** قداص میوعد  نیا  رد  نآرق و  وا  تعن  رد  دوب 
شناونع تسین  وا  زجب  تمحر  هیآ  ره  وا  رد  *** شریبعت تسین  وا  زجب  تمعن  هروس  ره  وا  زا 

شناویک ریت و  تمدخ  ماگنه  رد  دنیودنه  ود  *** شدیشروخ هام و  تعفر  ناویا  رد  دنشارف  ود 
شنارین زوس  طارص و  زا  مظعا  هللا  طارص  *** ار شمیرح  راوز  رشح  ردنا  دشخب  یئاهر 
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شناسحا ناوخ  رب  نامهیم  هللا  يوسام  عیمج  *** یبقع نوچ  تسایند  رد  هک  هماعنا  هللا  ضافا 
شنامهم دنناسحا  ناوخ  رب  ءایلوا  مامت  *** ایند نوچ  سودرف  رد  هک  هفاطلا  هللا  مادا 

شناویا مادخ  هبتر  یک  اجک  ار  کیالم  *** شلالجا هاگرخ  تعفر  نوچ  ناسچ  ار  ایرث 
هحفص 182} }

شناقرفب دهاش  نیبب  کنیا  باتف  مدآ  یصع  *** یکاخ مدآ  تاجن  بابسا  تشگ  شیالو 
شناوفص روپ  دوه و  سایلا و  رضخ  هللا و  حیبذ  *** ییحی ایمرا  حلاص  ثیش و  ایعشا و  بیعش و 

شناتسلگ شتآ  دش  هللا  لیلخ  رب  اهنت  هن  *** ارنارادتسود وا  دهد  خزود  شتآ  یصالخ ز 
شنابرق زور  رد  ادف  دمآ  ار  لیعامسا  هچ  *** لصاح دشن  شضیف  نیو  تساوخ  شهارب  یتشگ  ادف 

شناویح بآ  رضخ  ینازرا  داب  هللا  مادا  *** ار ام  وا  فطل  لالز  دشخب  نادواج  تایح 
شناعنک هاچ  رد  اج  دوب  تمایق  ات  هنرگو  *** یهاش ناج  رصم  ردنا  داد  فسویب  وا  يالو 

شنادنز دوب  یهام  نطب  رشحمب  ات  هنرگ  و  *** یهام لد  زا  سنوی  تفای  یصالخ  وا  رکذب 
شنادوهی راد  زا  درب  مراهچ  خرچ  يوسب  *** ار میرم  نب  یسیع  شترضح  رب  نوچ  تسج  لسوت 

شنارمع نب  یسوم  نک  شفک  ياپب  فک  رب  اصع  *** شدواد دنزرف  هگشیپ  دزنب  اپ  رد  هلک 
شناقرف نیب و  دمحاب  شحدم  رد  تسارطس  یکی  *** شتاروت نیب و  یسومب  شتعن  رد  تسا  رطش  یکی 

شنایاپ تسین  ادیپ  هک  ادیب  نیردنا  میوپ  هچ  *** شماجنا تسین  رهاظ  هک  ارحص  نیا  ردنا  میوج  هچ 
شناینب تسوا  ددرگ  ریخ  دیاع  هچ  ره  سک  رهب  *** شداینب تسوا  ددرگ  ضیف  لصاو  هچ  ره  سک  رهب 

هحفص 183} }
شنأش رد  دوب  يرطس  دندناوخ  ایبناک  یثیدح  *** شحدم رد  دوب  يرطش  دنتفگ  ایلواک  یمالک 

شناسنا نیع  نیع و  ناسنا  هبترم  رد  نیبب  *** ملاع نیا  داجیا  زا  قح  دوصقم  تسا  ناسنا  رگ 
شناونع دنداهنب  ملظ  زا  نامساک  اغیرد  *** شداینب دندومنب  روج  زا  ناهج  نیک  اناغف 

شنامیلس کلم  دهد  دیوج  ینمیرها  رگد  *** شنوعرف تسد  رد  دهد  دیآ  یشو  یسوم  رگا 
شناماس شراجنه ز  یئوجیم ز  هچ  یهاوخیم  هچ  *** شرا ربارب  شرایخا  رب  یئوخ  متس  یئوج  افج 

شناینب هدنک  دش  اج  بلق و ز  رد  داتفا  رارش  *** ار یسوم  روپ  اغیرد  نوره  هداز  رهز  ز 
شناوخا هن  رب  رد  رسپ  هن  ردارب  هن  رهاوخ  هن  *** الیواو هآ و  نومأم  رهز  زا  دیهش  دش  تبرغب 

شنامرف طخ  رب  رس  دوب  یم  ردق  نوچ  ار  اضق  *** اضما رد  هکنآ  اب  اضر  دش  ار  اضق  مکح  اضر 
شناج نورب  نت  زا  ناهج  ناج  لب  هن  ناج  ناهج  *** دش نومأم  رهز  زا  اترسحاو  ناج  داد  تبرغب 

شنابنا رد  تلیح  هیرگ  نادرم  ریش  اب  دب  هک  *** نالان دش  نایرع و  رس  اپ و  نومأم  هلیح  زا  دومن 
شنابایب ردنا  ارجام  نیا  سک  دید  داوخن  *** نآ ریظن  رشحم  رد  هک  یئاغوغ  سوط  ردنا  دش 

شنایرع مسج  نیسح و  رگنب  البرک  رد  اپب  *** ار يرایرهش  ینیب  راخ  تبرغب  یهاوخ  رگا 
هحفص 184} }

شنابسا مس  ریزب  رگنب  ایتوت  نوچ  ینت  *** ادعا هزین  يورب  نیب  اسآ  دیشروخ  يرس 
شنامهم تسا  هتشک  یک  هنشت  بل  ناور  بآ  بل  *** ترود رد  تسینامهم  هچ  نیا  انامسآ  رگمتس 

شنایرع مسج  نابات  داتفا  باتفآ  نایم  *** نیک زا  زور  هس  ات  ار  نید  جرب  باتفآ  نآ  ارچ 
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شنابایب كاخ  رد  هاگ  ربمیپ  شود  یهگ  *** يداد اج  دوب  رترب  شرع  زک  يرکیپ  انامه 
شنادند رزآ  بل  درسفا  نارزیخ  بوچ  ز  *** اورپ یب  مصخ  دیجم و  نارق  درک  توالت 
شناشیرپ قاروا  رشح  ات  لد  مشچ  اب  نیبب  «*** ییحی  » هماخ نوچ  ار  داجیا  رتفد  هفیحص 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  حدم  رد 

نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعملا  تعن  یف 
زور بش و  زاب  اوه  فطل  زا  لدتعم  دش  *** زورون هچ  زبس  بلس  ارحصب  دناشوپ 

زوریف علاط  يا  نم  زارفارس  دیع  يا  *** زودنا هیلاغ  نتخ  هچ  دش  نمچ  فارطا 
طخنآزا هزبس  نک و  هرهچنآ  زا  نم  دیع  *** زورفیب زارفیب و  مزب  طخ  هرهچ و  زا 

راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  ادخ  عنص  زا  *** رابرگد تشگ  ناوج  هزات  ناهج  توترف 
رازآ ملد  ردنا  وت  راسخر  راز ز  يا  *** رازآ هم  دمآ  رذآ و  هم  تشذگب 

طب رب  رم و  زم  ین و  گنچ و  فد و  گناب  اب  *** رازاب ازاب  ارم  هنیشود  یمز  راز 
ریسفت هدمآ  توملا  دعب  اهانییحا  ز  *** ریرحت هدش  قیاقش  قاروا  رب  هک  طخ  ره 

ریگ رس  هداب ز  زا  هدش  مرمع  رتفد  یط  *** ریبعت وت  راسخر  هدش  تمحر  تیآ  يا ز 
هحفص 185} }

طمرغم طخ  دشک  وت  يور  هحفص  رب  *** ریدقت یشنم  اضق  کلک  زا  هک  شیپ  ناز 
زامغ يرمق  يا  میوهیت  تفص  جارد  *** زاسمد لبلب  يا  ما  هریس  شور  باخرس 

زانط یطوط  يا  نم  نامارخ  کبک  يا  *** زاب بلس  سواط  هچ  كاخ  نوگ  هتخاف  دش 
طب يولگ  زا  ناشفب  رتوبک  نوخاه  *** زابهش تلوص  یهد  هوعص  نوچ  لد  رب  ات 

يد شرب  نازیرگ ز  تشگ  تفص  كاحض  *** یپ زا  شا  هواک  ملع  يدرا  هم  دمآ 
یم هدب  زیخرب و  مشووایس  نوخ  نوچ  *** يو هگتخت  رب  شو  نودیرف  هیکت  دز 

طلسم هظحل  نیا  موش  هدنا  هپسا  رب  *** یک هپس  ناروت  رگشل  رسب  نوچ  ات 
« لابقالا ردصم  ای  ۀحارلا  بستکا  یج و  *** لامالا یهتنم  ای  ۀصرفلا  منتغا  مق و  »
لافیق لحکا و  زا  يو  نوخ  گر  ياشگب  *** لاجعاب زیخ و  اله  تسا  ناتفخ  ار  طب 

طق منز  هماخ  یمه  زاب و  منک  هماج  یه  *** لآ یبن و  تعن  یپ  زا  داش  لد  اب  ات 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دومحم  دمحا  لک  هدنامرف  *** ادیؤم هاش  لسر  متخ  لبس  يداه 

دمحا دمآ و  دحا  قرف  نآ  زا  میم  کی  *** دجمالا یفطصم  دوب و  دجاما  ناطلس 
طخ رس  هچ  قولخم  يوس  قلاخ  دروآ ز  *** دحدحا هب  شدیسر  لاس  لهچ  دعب  زک 

ناحبس قلخ  ارو  دناوخ  ولغب  یلاغ  *** ناش هبترم و  ولع  زک  یلع  دعب  ناز 
نازوس شتآ  رد  دیآ  لیلخدننام  *** ناهرب تیآ و  وا  زا  نمؤم  دبلطرب  رو 

طسوا دوب  یلوا  هک  میناوخن  شیب  ام  *** ناکما بجاو و  زا  ود  نیب  ام  هطساو  زو 
رهظم هدش  ار  ادخ  تایآ  يو  فاصواک  *** ربمیپ غاب  رهز  ارهز  ترضح  سپ 

رهزا هرهز  کلف  دبات ز  هک  هرهز  یک  *** رف کلف  مجن  هرهاز  نآ  تعلط  اب 
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هحفص 186} }
طبهم يدوب  ادخ  یحو  رب  هک  هناخنآ  *** رهطم تشگ  فرش  تفای  وا  ترضح  زا 

جاجث هام  شمرک  باحس  هدرواک  *** جاوم هیامنارگ  رحب  نآ  نسح  سپ  ناز 
جاهو رهوگنآ  دش  داجیا  دوصقم ز  *** جات شرسب  كرابت  عرد و  شربب  سپ 
ططخم هماچ  دوشب  رگ  ضرغ  تسین  طخ  *** جاتنا یپ  يرآ  دوب  مدقم  بیترت 

یهان رمآ و  اقب  میلقا  رد  تسهوکریهلا  عنص  هنیآ  نیسح  دعب  ناز 
یهانتمان مرک  لیمج و  فاصوا  ز  *** یهاوگ تسا  یهلا  دیحوتب  هک  شتاذ 

طحنا شا  هیاپ  نیا  تسالعا و  شا  هبتر  ناک  *** یهامک قرف  ناوتن  شبوجو  ناکما و  ز 
داجمالا جات  يوفطصم  نمچ  ورس  *** داجس دیس  يوبن  عرش  یماح  سپ 

دالوا زجب  سک  دربن  يرآ  ردپ  ثرا  *** دادجا ابآ و  شدسر ز  تماما  ثاریم 
طفنم بوث  اب  شتآ  دنک  هک  يراک  *** داحج لد  رب  شطخس  هدرک  هک  تسا  ناز 

رخا وا  رخذ  دوب و  لئاوا  رخف  وک  *** رقاب ترضح  ادخ  رارسا  لماح  سپ 
رهازلا مجن  وا  دوب  تیالو  خرچ  رد  *** رهابلا ردب  وا  دوب  تماما  کلف  رد 

طش رگو  هلجد  رگا  شدوجو  میز  من  کی  *** رخاذلا رحبو  دوب  رخافلا  رد  مه 
قیقحتلا جوا  یلا  قحلاب  يداهلا  *** قیدص قداص  یبن  دالوا  دیس  سپ 

قیقدنز تسیرهپس  قیقحت و  تسیرحب ز  *** قیدصتلا بوص  یلا  قدصلاب  دعاصلا 
طلغا نکمم  طلغ و  بجاو  نتفگ  شک  *** قیفوتلا هللا  نم  شاف و  ینخس  میوگ 

میهید یحوا  لق  تیآ  شدوب ز  رس  رب  *** میظعت تعفر و  سب  هک ز  مظاک  یسوم  سپ 
هحفص 187} }

میوقت نسحا  یف  مهانقلخ  ینعم  *** مسط اهاط و ز  تسوا ز  ادخ  دوصقم 
طیخم دوب  ندبب  شک  هماجنآ  تسه  *** میرکت تعلخ  انمرک و ز  دوصقم ز 

دوب اضق  نیع  اضر  طرف  زا  دوخ  هک  یئوگ  *** دوب اضر  هکسب  اضقب  وک  اضر  هاگناو 
دوب ادج  دنوادخ  هن  وک  دناد  لقاع  *** دوب اضر  ضحم  وا  هک  دوب  اضق  نیع  هن 

طوحالاب ذخالا  وه  منادن و  شیب  نیز  *** دوب ادخ  نیع  یلو  دوب  ادج  دنچ  ره 
يوکش عماس  دوب و  يولب  عفاد  وک  *** يوقت ندعم  مرک  ناک  یقت  دعب  ناز 

يرعم بیع  زا  يو  تاذ  ادخ  تاذ  نوچ  *** یلوم یلاو و  وا  ترضح  نلع  ورس  رب 
طخرس خزود  زا  يدازآ  رب  تفرگب  *** یلوت تسد  دز  شنامادب  هک  سک  ره 

ماعنا تیآ  بدا  لصا  رنه  روشنم  *** مارکا رتفد  یقت  فهک  یقن  هاگناو 
« ماهوالا تماه  دق  هتال  امک  كرد  یف  *** ماکحالا نیب  اذا  لدعلاب  مکاحلا  »

طمقم لفط  دنک  هچ  قیاقد  كرداب  «*** مادقالا تلز  دق  هتاماقم  فصو  نع  »
راربا رورس  دوب و  ناکین  دیسوک  *** راونا علطم  یلع  لبش  نسح  دعب  ناز 

راع ارم  تسا  میعن  دلخ و  زا  شرهم  یب  *** راب مدوبر  ارانب  تسین  مغ  شفطل  اب 
طبخم هک  الا  لگب  دنیزگن  سخ  سک  *** راربا رب  رد  نیا  زج  مسر  دوبن  يرآ 
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ققحم تسا  قح  هچ  تاذ  تیقح  شک  *** قحلاب مئاق  دوب  هک  مئاق  تجح  سپ 
قلبا ینز  رگ  کلفب  تحاصف  »ز  ییحی ***» قحلاب مئاق  وا  مئاق و  واب  میئام 

طمسم متخ  دوشب  شمانب  هک  هب  نآ  *** قب زا  دوب  ارای  هن  زابهش  تحدم  نوچ 
هحفص 188} }

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  نماثلا  ماما  تعن  یف 
یهام لد  زا  خرچ  سیوی  نورب  دیدرگ  *** یهلا دییأتب  هک  ۀنملا هللا 

یهاش رسفا  رسب  داهنب  دمآ و  زاب  *** یهاچ فسوی  برک  هودنا و  سلجم  زو 
طلسم هداب  زا  منک  مغ  هپس  رب  اه  *** یهاپس كرت  يا  نم  راکاطخ  رای  يا 

يریزع گنس  نارگ  باوخ  زا  رس  تشادرب  *** يرید بهار  یمب  تسشورف  هراسخر 
يریهز راعشا  طب  دناوخ  شتینهت  رب  *** يریدس رصق  زا  خر  تفات  کلف  مارهب 

طمسم داشنا  دنک  ییحی »  » هچ هظحل  ره  *** يریط قطنم  زا  دش و  نامیلس  هچ  دهده 
رگید هزاریش  هدز  لگ  فحص  رب  شوخ  *** رگید هزات  شور  زا  اضق  فاحص 

رگید هزاغ  زا  نمچ  سورع  تسارآ  *** رگید هزادناب  زورون  هطاشم 
طبرب هتخاس  ناگ  هتخاف  هرجنح  رد  *** رگید هزاوآ  زک  تسا  ینغم  هچ  نیا  ناه 

وکاله هاگرخ  رجنس و  هنطنط  وک  *** وکاله خاش  رب  هتخاف  نمچب  دیوگ 
وکره دهاشیا  نم  ناباتش  رمع  يا  *** وکاله تفر و  اجکی  ناهرف  تمشح و  نآ 

طب زا  طب  نوخ  نکفب  مشیع  رغاس  رد  *** وکوک هتخاف  هدزن  میارس  ماب  رب 
هار نآ  زو  نرورد  هدش  مک  رگ  دز  کب  نیا  *** هامیا وت  راسخر  ود  دنمیس  هحفص  ود 

هاّوسف درک  نوزف  کشم  زا  یکطاریق  *** هاگآ فراع  یفریص  شا  هیوست  رب 
طخ قفا  رب  رظن  حبص  يوسب  دراد  *** هاگرحس ماگنهب  تسا و  لالب  هکنآ  ای 

لفحم هرهز  اف  هام و  ایح  دیشروخ  *** لبقم علاط  وکن  تخب  فرش  لاف  يا 
لباب هنتف  نیچ  تبعل  يا  وت  قشع  رد  *** لسالس هدنکفا  تیوسیگ  هم  ندرگ  رب 

طش نآ  رد  هقرغ  نت  شتآ و  ناز  هتخوس  لد  *** لد ما  هدکشتآ  هدید و  ناور  طش  دش 
هحفص 189} }

راوخنوخ ردژا  ای  وت  ياسآ  هرز  فلز  *** رات بش  هچ  مدیپس  زور  هیس  هدرک  يا 
رارط هرط  نآ  وت  مشچ  يز  هدش  لیام  *** رادیدپ هدروآرب  ماغیپ  ود  زاجعاک 

طقسم يوداج  يوس  زاوها  مدژک  ای  *** رامیب رب  دنا  هدماک  هیس  تسا  يرام 
هاگرذگ سوط  يوسب  رگ  ینک  هظحل  کی  *** هار ره  يداه  يا  مدق  كرابم  رضخ  يا 
هللا ملع  رف  ادخ  تایآ  قح  تاذ  شک  *** هاشنآ تمدخ  بدا  ضرع  ناسرب  نم  زا 

طبهم دمآ  ادخ  یحو  یبن  ملع  رب  *** هاگآ هدمآ  ردق  زار  اضق  رس  رب 
ریبکت هرعن  زا  دوش  رپ  نیمز  كالفا و  *** ریگناهج ردق  شدوش  رهاظ  هچ  هک  یهاش 
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ریرقت تسا ز  نوزف  هک  شلاصخ  يرشع ز  *** ریبعت هدش  شفیرش  تاذ  ادخ  فاصوا  ز 
طمرغم طخ  زا  کلف  هن  فحص  ردنا  *** ریدقت یشنم  مقر  هدرک  اضق  کلک  اب 

روطسم همه  يوامس  حاولا  رد  وت  حدم  *** روطلا وذ  رصعلاوز و  راداد  دصقم  يا 
رومعملا تیب  مه  يروشنملا و  قر  مه  *** روظنم وت  قلخ  زا  رظان و  یئوت  عرش  رب 

طق دروخ  وت  حیدمب  ییحی »  » هماخ نوچ  *** روجسملا رحب  همه  تسا  دادم  دمکی 
وت طقن  درگ  هدمآ  دوجو  راگرپ  *** وت طخ  داجیا  ملاع  يا و  هطقن  وت 

وت طش  یئوج ز  هدمآ  لسر  ملع  مه  *** وت طب  یماج ز  هدمآ  دلخ  رثوک و  مه 
طق طق  هرعن  دباب  ات  شلد  دزیخ ز  *** وت طخس  زا  يررش  را  میحجب  دتفا 

دالوا دبا  ات  نانکزان  ردپ  وت  نوچ  رب  *** دادجا لزا  زا  نانک  رخف  رسپ  وت  نوچ  رب 
« داعلا هفصوی  ام  لقعلا و  هکردی  ام  ***» دادعت وت  فاصوا  یسک  دناوتن  قح  زج 

هحفص 190} }
طسوا رگا  دشابن  لکش  دوشن  جتنم  *** داجیا دشن  تفیرش  تاذ  هطساو  یب 

تسا  نیمث  رد  نوچ  همه  شوگ  هزیوآ  *** تسا نیگن  شقن  کلم  فانصا  رب  هک  تمان 
تسا نیرب  شرع  تفرش  رصق  هیاپ ز  کی  *** تسا نیبم  رون  کلف  رهم  هیصان  رد 

طقنم گشم  زا  هک  هزات  لگ  گرب  نوچ  *** تسا نیبج  شقن  تیگدنب  فلک  ار  هم 
فرعا نا  تببحافرس  نایع  وت  زا  تشگ  *** فرشم مالسا  هدمآ  تفرش  زا  يا 
فرعم یلجا ز  دوب  فرعم  هک  دیاب  *** فصوم تاذ  دنکن  یم  تنم  فیصوت 

طخرس وت  مان  ناهج  ریقوت  طخ  رب  مه  *** فص رب  وت  صخش  ناهج  رارحا  فصرب  مه 
ماکحا ءاجلم  مه  یتایآ و  عجرم  مه  *** مالسا قنور  مه  ینامیا و  تنیز  مه 

مالقا همه  ناتخرد  ربخ و  دوش  رحب  رگ  *** مالع رواد  يرواد  نایع  وت  زا  تشگ 
« طرف طرفا  نم  تالامک  فصو  یف  ***» ماجناب درب  ناوتن  تحیدم  يرطش ز 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  رد 

مالسلا هیلع  رظتنملا  ماما  تعن  یف 
نابعش لامج  خرف  مارآ  لد  زا  دوب  رب  *** نابعش لاله  دمآ  مارالد  يوربا  نوچ 

نابعش لاح  وکین ز  مالسا  لاح  دیدرگ  *** نابعش لامک  زا  صقن  مادنارب  ار  رفک  دش 
طب زا  نکفا  طب  نوخ  ماج  یتشکب  ار  ام  *** نابعش لالج  ردنا  مات  هم  تخریا  زیخ 

لصاوح نمکم  رد  هام  ار  بارغ  هداد  *** لسالس رد  فلز  زا  هام  ندرگ  هتسب  يا 
لیام تسواب  فسوی  هاچ  نقذ  ار  وت  دش  ات  *** لیامح ناوربا  زا  هاکناج  غیت  ود  هدرک 

هحفص 191} }
طخ تضراع  دیور ز  هاگان  هک  رتشیپ  ناز  *** لصاح ماک  يامنب  هاوخلد  قفوب  ار  ام 

ماش تبت و  ياخوغ  راخرف  نیچ و  بوشآ  *** مادنا هام  ورس  يا  راتفر  ورس  هام  يا 
مالآ گنز  هنیس  زا  رات  همغن  ادزب ز  *** ماج زا  مج  لد  زار  رادیدپ  نک  زیخرب و 
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طسوا رومالا  ریخ  رایسب  هن  كدنا و  هن  *** ماف نیشتآ  بآ  ناز  رازاب  مزبب  ار  ام 
روط هلعش  قادصم  تیوخ  زوس  هناخ  يا  *** رون هیآ  لولدم  تیور  زورف  لد  يا 

روجهم بلق  ياوأم  تیوم  ياه  هقلح  رد  *** روجنر جالع  رب  نوچ  تیوسب  ناج  قاتشم 
طب الب  طش  رد  نوچ  تیوزرآ  رحب  رد  *** روم مج  تخت  درگ  نوچ  تیوک  درگب  نابوخ 

ادیعب زا  دیآ  یم  زیخون  راذع  هم  نآ  *** ادیع لاله  دماک  زیخ  نم  لاله  وربا 
ادیعق تفص  نیریش  ریوزت  سیدقاط  رب  *** ادیعو وا  زا  ار  لد  زیرنوخ  وت  يوربا  نوچ 

طبرب هتفرگ  طبرب  زیگنا  هنتف  خرچ  ای  *** ادیعس یعلاط  اب  زیربل  هدومن  یماج 
یبیر یفن  تایآ  نایامن  دش  زورماک  *** یبیهص هداب  زا  نارای  دندز  ابهص 

یبیعش شناد  اب  نامیلس  تمشح  اب  *** یبیغ زومر  زا  دوب  ناهنپ  هچنآ  دش  رهاظ 
طقنم اه  هلاژ  زک  نامعن  ياه  هلال  نوچ  *** یبیش دعب  باش  دش  نامیا  فیرش  صخش 

دنامد لگ  لبنس ز  رازآ  لد  يا  تراسخر  *** دناشک رگج  زا  هآ  راز  لد  نوچ  هک  مسرت 
دنار هلاژ  هلال  رب  رازآ  ربا  هک  رگنب  *** دناشن لد  درد  ات  وآ  زاب  هداب  يآ و  زاب 

طمسم نم  عبط  نوچ  رانید  هاش  تسد  نوچ  *** دناشف نادناخ  نیاک  راس  رب  راسخاش و  رب 
قحلا انا  شدبیزیم  مالعا  یلع  نوچمه  *** قنور جاور و  وا  زا  مالسا  تفای  هک  یهاش 
قبسا تسایبنا  رب  ماع  تمحر  ققحم و  زا  *** ققحم قح  تاذ  نوچ  مایا  رد  شتیقح 

هحفص 192} }
طق طق  میحج  دیوگ  مان  مرب  را  شرهق  زا  *** قتشم تسوا  زا  داجیا  ماهبا  رد  نخس  یک  ات 

ملاع ماود  رب  دش  مئاوق  تهج  شش  ره  *** ملاع ماوق  مئاق  مئاق  مایق  زا  تشگ 
ملاع ماظتنا  تشگ  میالم  هدنخرف و  *** ملاع ماظن  رهب  مئازع  نامسآ  دناوخ 

طبخم یهلبا  نوچ  میاه  لقع  دیدرگ  *** ملاع ماود  اب  دش  میاد  هک  شتمشح  زا 
تسا لیکو  ار  قالخ  لمارارب  فطل  رد  *** تسا لیفک  ار  قازرا  لفاک  فک  ود  زک  نآ 

تسا لیبس  رهب  يداه  لماش  ماع  ضیف  زا  *** تسا لیلد  ار  قافآ  لماک  يار  دادما  ز 
طخ ناهج  هطقن و  وا  لظ  نامسآ  رهم و  وا  *** تسا لیدعیب  هبش و  یب  لثامم  شرگ  یئوج 

شماوق اب  لدع  زا  ملسم  دش  مالسا  *** شماظن اب  مظن  زا  مظنم  يده  نید 
شماقم نیمک  ناویک  مخفا  هاج  ردق و  زا  *** شمالغ نهک  ناهیک  مکحم  مکح  دمآ ز 

طش دوش  بعشنم  رگ  می  زا  تسا  یمن  يرآ  *** شماظتنا دشاب ز  ملاع  ماوق  ان  ام 
شوهم نادهاش  نوچ  راود  رهپس  رهم  *** شک رب  تسد  هداتسا  رارحا  هک  شترضح  رد 

شقنم یطخ  ار  هم  راسخرب  شتعاط  رد  *** شتآ زا  غاد  ههبج  رب  رادقم  تسس  دبع  نوچ 
طمرفم یطخ  ابیز  رای  ضراع  طخ  نوچ  *** شکلد عیدب و  شقن  رادلد  رهچ  شقن  نوچ 

یهام غرمب و  لماش  فاطلا  مومع  هدرک  *** یهاوگ تتمشح  رب  فاق  ات  فاق  هداد  يا 
یهلا یئاراد  فاصوا  هدومن ز  رهاظ  *** یهانت زیح  زا  فاصنا  لدعب و  نوریب 

هحفص 193} }
طلسم دب  کین و  رب  فالسا  هچ  وت  ماکحا  *** یهان دومن و  رمآ  فانکاب  تیئاراد 
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دنراثن یپ  فک  رب  ناج  لد و  همه  نم  نوچ  *** دنرازه تترضحرد  ناوخانث  نم  وچ  هچ  رگ 
دنرامش یمن  زیاج  ناسحا  اطع و  عطق  *** دنرآ تمحر  هدنب  رب  ناهاش  وچ  مرک  زا  کیل 
طیخم نم  مسج  رب  ناصقن  دش ز  هماج  نیو  *** دنراذگ یمن  جراخ  نامالغ  ناتسآ  زا 
ثرحم تسامب  تفطل  ینید  مام و  نطب  رد  *** ثهلیراص بلکلاک  اج  رهب  تدماح  يا 

ثلثم مراط  نیا  اجرب  تسه  هک  ات  لب  *** ثلثت دق  الا و  ینثت  ءیشلا ال 
طقسم نیچ و  مور و  زا  احطب  تسا  فرشا  ات  *** ثعبم ریدغ و  ردنا  اپ  رب  تسا  يداش  ات 

رونم روخ  دشاب ز  زاغآ  هنتف  رهد  ات  *** رویز هام  دراد ز  زامغ  خرچ  تخت  ات 
رثوک لیبسلس و  زا  زامگب  هگلج  ماج  رد  *** ررقم وت  بابحا  زان  تمشح و  تخترب 

طق دروخ  شا  هماخ  یه  زاب  دوش  شا  هماچ  یه  *** رتسگ حدم  يایحی »  » زازعاب تتحدم  رد 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  حدم  رد 

مالسلا هیلع  يرکسعلا  ماما  تعن  یف 
ریشب يا  کل  يرشب  هیحان  هچ  زا  يدروآ  *** ریذپلد شیع  نیا  تراشب  هدژم  اه 

ریُشت امیف  ةداعسلا  انب  رشب  *** رینم خر  تمحر  رشبم  ارت  يازیخ 
عاضترا تقو  دش  هک  زیخ  تخب  لقطیا  *** ریش قوش  ناتسپب  دیع  دیون  مداد 

امرکم دیع  يوربا  قاطب  هد  یم  *** امرخ دیع  يا  میوربا  لاله  يا  زیخ 
امهارف مغرد  یم  زا  مشیع  گرب  نک  *** امغ رد  تسیز  نکم  بارش و  یمغ  رد  هد 

هحفص 194} }
عارتخا یشخبناج  یپ  زا  تساه  هویش  شک  *** امیرم نبا  یسیع  هجیتن  تبل  يا  ناه 

راتو دوع  گنچ و  نزب  زاس و  دور  زاس  نک  *** رات ماش  هچ  مدیپس  زور  وت  زا  هتشگ  يا 
رابدور مشچ  زا  ار  نیمز  منک  ایرد  *** رابدور كدت  يا  وت  قارف  زک  شیپ  ناز 

عاص لطرب و  نم  موشن  یم  تسم  زورماک  *** رایب مخ  يایرد  بارش ز  میتشک  رد 
رفک طایخلا  مسب  هیلب  هتشر  دش  *** رفک طاشن  تنحم  مغ و  رب  تفای  لیدبت 

رفک طامق  ردنا  دش  هتسب  قافن  لفط  *** رفک طابر  يانب  بارخ  دش  مالسا  ز 
عاجشلاوبا تعاجش  کلم  هاش  یعس  زا  *** رفک طاسب  دش  نیمز  طیسب  زا  هدیچرب 
نوخ رحب  جوم  رد  هفیاط  خیش  داتفا  *** نوگنرس رافک  تواقش  تیار  دش 

نونج ههبش  برط  دور ز  ناشقحرد  *** نوکی ام  ناک و  ام  هک  هداد  يور  هچ  یلاح 
عافتنا تسا  دوبن  شایسآ  گنس  کی  *** نود رهپس  مادم  ریس  هکنآ  دش  رهاظ 

مالغیا مق  تدلخ  هچ  يور  مالغ  نم  يا  *** ماف هریت  كاخ  نیرب  دلخ  کشر  دیدرگ 
ماما زا  تسیورم  هک  ثیدح  نیا  قبطرب  *** ماع راب  هداد  ادخ  رای  دلخب  ار  ام 

عاعش یب  زورما  هدمآ  كرش  لیدنق  *** ماظن یب  زورما  هدمآ  رفک  میلقا 
يربیخ نادوهی  مان  وحم  هدومنب  *** يردیح يوزاب  توق  هک  رگم  انام 
يرفنضغ فال  هدز  رمع  نتشک  زا  *** يروالد کلم  ورسخ  عاجشلاوب  ای 
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عایشلاب قافآ  رد  تسا  تباث  زورما  و  *** يرکسع قاحسا  هدازب  ربخ  نیا  داد 
شرکسعم نودرگ  رکاسع و  نایبورک  *** شروشک تسا  توربج  ملاع  هک  یهاش 

شرکیپ تقاط ز  دش و  نورب  شرس  زا  شوه  *** شرکسعب لکوتم  رظن  نوچ  دومنب 
هحفص 195} }

عابتا بجاو  واب  تسه  هک  یهدنامرف  *** شرهطا دنزرف  هدمآ  هک  فرش  یسب  نیا 
بارخنآ زا  نمشد  لد  زج  دیدپ  دیان  *** بالقنا گنز  درب  هچ  ناهج  هحفص  زا 

بارغاب هوعص  هنراقم  یلج  ددرگ  *** باحساب هرطق  هلباقم  نایع  دیآ 
عابس نمکم  رد  دبای  مایق  وهآ  *** باقع لگنچ  رد  دزاس  ماقم  وهین 

لازی ناسحا ال  دش  لوزی  ماعنا ال  *** لالجلا وذ  فاطلا  ردصم  تسه  هک  شتاذ 
لآملاب حالصا  دهد  ار  رفک  مالسا و  *** لاصخ رد  كارشا  دهد  ار  وید  لیربج و 

عازنلا عطاق  وا  تفأر  فطل و  هچ  دیآ  *** لادجلا عنام  وا  ترضح  لدع  هچ  ددرگ 
رسن راکش  رگتب  تب و  ناس  هوعص  دنتشگ  *** رسج رفک  طش  رسب  رب  تسب  هچ  شلدع 

رسق رایتخا  دش  همه  ار  تالو  يزع  *** رسک عفرب  دش  لدب  تبج  هچ  ار  توغاط 
« عاوس دوۀیربلا و ال  یف  قبی  مل  ***» رسن قوعی و  ثوغی و  مسر  دیدپان  دش 

یلجنم وت  زا  نسح  مان  نیسح و  يوخ  *** یلع تلوص  یبن  تافص  رهظم  يا 
یلولا قداصلاک  میلعلا و  رقابلاک  *** یلع ابعلا  نیز  رسمه  ملح  دهز و  رد 

عابطناب روصم  تسا  هنیآر  دنا  سکع  *** یلو یتسین  یقت  اضر و  یسوم و  دوخ 
« معنلا بهاو  ای  ۀیطعلا  بحاص  ای  *** مارکلا عبنمای  ةوتفلا  ندعم  ای  »

مظتنم هچ  تمظن  تشگ ز  رهد  عاطقا  «*** مصتعا کب  وا  کب  کسمت  نم  باخ  ام  »
عارم رد  گرگ  زا  هرب  رطخ  یب  تسا  هدنام  *** مجارد ریش  زا  منغ  نایز  یب  تسا  هتشگ 

عیمس يدش  ار  لد  هلان  هرخص  رعق  رد  *** عینم دزیا  نوچ  هک  يادخ  رهظم  يا 
عیفر رضحم  نیا  رد  دینک  نم  راضحاک  *** عیدب نیا  دشاب  یک  هرماب  اج  هدرک  يا 

هحفص 196} }
عاطم ناهج  فیرش  نامرهق  نامرف  *** عیطم کلف  فینم  رون  رهم  روشنم 

لوفا زا  سمش  لعفنم و  فوسخ  زا  هام  *** لؤی نم  فهک  دوب  هک  تهگرد  تشخ  زا 
لوزن نآ  رد  تداعس  هدرک  هک  یترضح  رد  *** لوقعلا تماه  هب  قیلی  ام  فصو  نع 

عایتباب تداعس  تسین  بیصن  ار  سک  *** لوصو هیام  ناج  نداد  تسین  هک  ادرد 
دنک رگد  زرط  رگید و  مسر  عادبا  *** دنک رس  هکنوچ  نخس  وت  تحدمب  ییحی » »

دنک رظن  یعاد  هماچ  يوس  هک  روج  را  *** دنک رذگ  یماع  فراع و  يوس  هک  تفطل 
عادص هیام  نخس  لوط  تسه  هک  اریز  *** دنک رصتخم  نخس  تانث  رد  هک  هب  نآ 

قافن را  جراخ  دوشن  ار  كرش  لها  ات  *** قاقش زجب  دیازن  مصخ  ود  تفلا  ات ز 
قایتشا طرف  زا  هیواه  میحج و  يوس  *** قاذم زا  ندنک  ناج  یخلت  رشح  زور  ات 

عادو دنک  ادیش  لد  اب  دونع  حور  *** قارف دنک  نیکسم  نت  زا  دوحج  ناج 
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مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تبیصم  حدم و  رد 

مالسلا اهیلع  اهئاثر  يربکلا و  ۀقیدص  تعن  یف 
رتخا هنیک  کلف و  قافن  قلخ  دش  *** رو نخس  جنس  نخس  نابیدا  رهب  نوچ 

ربغا هدوت  زا  نم  لامآ  بکرم  نوچ  *** رذگب لد و  يا  ناج  نت و  دیق  راذگب ز 
عفرا هتشگ  ناکم  نوک و  زا  وت  هیام  زک  *** رضخا دبنگ  زا  نم  لاجآ  فرفر  نوچ 

نک ناهج  يداش  تنحم و  زا  ما  هدوسآ  *** نک نایز  دوس و  مغ  مصالخ ز  قشع  يا 
نک نآ  هدزمغ  لدب  یناد  هک  روج  نآ  *** نک ناکم  نوک و  برط  طاشن و  غراف ز 

عسوا متمه  هریاد  اقب  دماک ز  *** نک ناشن  مان و  ارم  وحم  اقب  حول  زا 
قلعت مایند  هیاپ  یندب  یک  ات  *** قلمت راهظا  منک  نانودب  دنچ  ات 

قطنت اغصا و  زا  نک  مصالخ  گرم  يا  *** ققحت تفایرا  مدهاز  یتبحصمه 
هحفص 197} }

عترم ود  واگ  رخ و  رهب  زا  نک  هدامآ  *** قفاوت مسر  واب  تسین  ارم  هچ  بر  ای 
تاماط هقلع  زا  لد  میلقا  رد  هتسراو  *** تافارخ هزنم ز  دننارس  اپ و  یب 

تام یگمه  تیالو  هاش  خرب  هتشگ  *** تاذلاب هدش  نیزرف  همه  هدایپ  لیپ  زا 
عصرم جات  نایع  رقف  زا  ناشقرف  رب  *** تاماط روشک  يوس  هدنار  برط  بسا  ات 
رمالا یلوا  كالفا  رب  یلوم و  هدنب  مه  *** رهدلادبا ناشاقب  هللا و  یف  یناف  مه 

رصعلا دصقم و  یحض  سمشلا  هقودصم و  *** رخفلا يوذ  قافآرب  ارهز و  حدام  مه 
عجرم أشنم و  ادخ  یحو  لسر  ملع  رب  *** رجفلا ینعم و  يوه  مجنلا  هقوطنم و 

تسادیش وت  ریجنز  مخ  رد  هم  هرهز و  دص  *** تسادیوه هرهچ  زا  تسا  هرهز  هم و  هکیازیخ 
تساضیب هضیب  خر  مرزآ  ملد  غرم  *** تسانیس هنیس  لد  قوش  ارم  زورما 

علطم هدش  ار  ادخ  یحو  یبن  راثاک  *** تسا ارهز  هرهز  رهز  رون  علطم  ای 
اروح هیسنا و  هنمآ  هیفص  هراس  *** ارذع هقیدص و  هرهاط  هیکز  همجن 
ایعل هدومحم و  هرهاب  هفرش  هسمش  *** ارهز هیضرم و  هیضار  هیقت  هرط 

عروا هیسآ  زا  دوب  یقتا  هعبار  زک  *** ارصن هروصنم و  هحلاص  هعرو  هرد 
میرم ثراو  دوب و  یسیع  قلاخ  مه  *** مدآ ردام  دوب  اوح  رتخد  مه 

مدقم دوجوم  دش و  رخؤم  داجیا  *** ملاع تقلخ  زا  ملاع و  زا  ضرغ  شتاذ 
عشوی سنوی و  شهر  باجح  رب  بجاح  *** مدآ یسوم و  شرد  مادخ  رب  مداخ 

وت کمن  نانب و  قافآ  همه  نامهم  *** وت کلف  تماما  نیسمش  علطم  يا 
وت کلم  توکلم و  کیالم  كالفا و  *** وت کحم  زا  نایع  بوخ  دب و  رایعم 

هحفص 198} }
عشعشم رهمنآ  هولج  زا  هرذ  روخ  *** وت كرتشم  هساح  زا  یتیآ  لقع 
یهانتمان ادخ  فاطلا  وت و  فاصوا  *** یهلا تایانع  تآرم  هدش  تتاذ 
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یهاوگ دنوادخ  تاذ  وت  تمصع  رب  *** یهابم وت  دوجو  دادما  داجیا ز 
عجرم وت  يوس  دوب و  ءدبم  وت  دزن  زا  *** یهلا رما  زا  دش  هک  ار  اضق  يارجا 

حلاط حلاص و  کحم  ترهم  يرهم و  یب  *** حلاص وت  ناوخانثو  دوه  وت  حدام  يا 
حلاصب هچ  حلاطب  هچ  تمعن  هدنشخب  *** حلاصم دسافم ز  قیاقح ز  ياناد 
عبرمب هچ  عبرب و  هچ  اقبا  هیامرس  *** حلامب هچ  نیریشب  هچ  یتسه  هیاریپ 
قیالخ قالخ  يدنوادخ و  قولخم  *** قلاخ هبوبحم  یقالخ و  هروتسم 

قصالم هتشگ  مدقب  تثودح  هک  ناسنا  ز  قباس *** وت  داجیا  هدش  ناکما  رب  ناکما و  ز 
عطقم یئادبم و  يدوجوم و  يداجیاک و  *** قثاو هدمآ  تمدق  ضویفب  ثداح 

ار کل  ةرصنلا  تبون  ردق  هدنیوگ  *** ار کعم  هللا  تیآ  اضق  هدروآ 
ار كدف  بصغ  ارچ  دادیب  هدومنب ز  *** ارکلم نعل  ازس  هکنآ  تشگ  همهنیا  اب 

عبرم تشگ  تمظع  ریرس  راچرب  *** ار کمس  ناکراد  قارحا  دز ز  شتآ 
كالول هشنهاش  دنسم  یلع و  قح  *** كاپ قح  مرش و ز  یبن  هدرکن ز  دندرب 

كاپ نآ  خر  دش  رمع  یلیس  هچ ز  یلین  *** كالفا خر  هدنا  مغ و  زا  دوبک  دیدرگ 
عرصمب دنکفا  شنسحم  دگل  برض  ات  *** كاخ يور  كالفا  دیشروخ ز  عرصم  دش 

ار نیتم  لبح  نسر  هچ  ندرگب  دنکفا  *** ار نیرب  شرع  همئاق  رمع  تسکشب 
ار نیبم  رون  هیس  درک  نیک  یلیس  زا  *** ار نید  هناخ  رد  تخوس  رد  شتآ  زا 

هحفص 199} }
عقرب هتخادنا  رب  رهم  افق  دمآ ز  *** ار نیعم  رای و  یب  هش  دجسمب  درب  نوچ 

ردیح رس  يورب  دید  رمع  ریشمش  *** ربتمب هدرک  ناکم  دید  اغد  رکبوب 
رثوک یقاس  نسح و  نیسح و  قح  رد  *** ربمیپ قح  ادا  دومنب  هک  موق  نآ 

عطقا همه  یهورگ  رهمیب و  همه  یجوف  *** رتبا همه  یهورگ  ودهع  دب  همه  یعمج 
تفر امس  لها  نیمز  ناکس  همه  رب  لب  *** تفر افج  وروج  یلعب  ار  رمع  هن  اهنت 
تفر اسک  باحصا  سماخ  هک  همیخ  رب  *** تفر الببرک  يوسب  شروج  شتآ  ات 

عّبت دورمن و ز  میدینشن ز  زگره  *** تفر ارس  ود  لوسر  دالواب  هک  یملظ 
ریت زا  لد  هتسخ  یبن  دافحا  هرمز ز  کی  *** ریشمش هتشک ز  یبن  دالوا  هقرف ز  کی 

ریجنزب راتفرگ  عمج  هلسلس  رس  *** ریگ لد  هتسخ و  رگج  موق  هلفاق  رس 
علوم هتشگ  یبن  دالوا  نتشک  رب  *** ریجخن یپ  ردنا  شو  دایص  همه  رکشل 

دش ادهش  هاش  بل  رب  افج  بوچ  زا  *** دش الط  تشط  رد  هک  ملظ  نامه  هفوک  رد 
دش اور  هقرف  نآب  هک  قدصت  مسر  زا  *** دش افج  گنس  زا  هک  هچنآ  تخرد  خاش  رب 

عرزم هتخوس  يدش  داجیا  هک  شاکیا  *** دش اپب  هتفر  ورف  هک  نالیغم  راخ  زو 
بت ندبب  ار  نیا  دش  بات  رگجب  ار  ناک  *** بنیز لد  زا  ناغف  داجس و  لد  زا  هآ 

بلطم هدناماو و  هلحرم  زک  هلفاق  ناز  *** بش برط  زور  الب  ماش  زا  دش  هک  ادرد 
عجسم هن  یفقم  هن  ییحی »  » هناخ نوچ  *** بترم هن  مظنم  هن  یعاد  رتفد  نوچ 
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هحفص 200} }

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  حدم  رد 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  تعن  یف 
عسوا وا  لالج  نماد  ام  ترکف  دح  ز  *** عفرا وت  عیفر  هگرد  ادخ  شرع  یهز ز 

عروا همه  زا  وت  یضترم  زا  سپ  تانکمم  ز  *** یقتا همه  زا  وت  یفطصم  زا  سپ  تانیاک  ز 
عملم قاور  نیا  هدجس  ترد  كاخ  هب  دنک  *** قبطم رهپس  نیا  هسوب  ترذگهرب  دنز 

عصرم هراوشوگ  وت  یئادخ  شرع  شوگب  *** نیزم شخب  بیز  وت  یلوسر  كاپ  شودب 
علخم وت  تماق  ردق  فرش و  تعلخ  هب  *** یلحم وت  ترضح  ربص  رفظ و  هیلحب 

عطقا وت  دایز  دنک  غراف  هک  مالک  نآ  ره  *** رتبا وت  مانز  دوب  یلاخ  هک  ثیدح  نآ  ره 
عرزم وت  دوج  ریغ  هن  عراز  وت  فطل  زا  ریغ  هن  *** لّضفت راز  هلال  هب  تیانع  راز  تشکب 
عشوی سنوی و  رازه  نوره  یسوم و  رازه  *** مزالم وت  ترضح  هب  بظاوم  وت  تمدخب 

عبنم وت  ملع  دوب ز  ار  لسر  ملع  راحب  *** ندعم وت  دوج  دوب ز  ار  ناهج  قلخ  رای 
عترم هب  تسازف  یمرخ  یلب  ربا  ياخس  *** ناتسب هب  تسازف  یشکلد  یلب  داب  ياطع 

علطم ودز  نایع  هتشک  رگا  یباتفآ  کی  *** یمحل کمحل  مکحب  یئادخ  لوسر  دوخ  وت 
هحفص 201} }

عبرم لکش  هب  یهگ  ثلثم  زرط  هب  یهگ  *** دیامن بآ  رد  رگا  دیشروخ  وترپ  تسا  یکی 
علضم زرطب  یهگ  سرضم  روطب  یهگ  *** یلویه فالتخا  دیامن و  لکش و  تسا  یکی 

عونم عون  رازه  مسقم  مسق  رازه  *** لفاس یلاع و  رابتعا  دوش ز  سنج و  تسا  یکی 
عشعشم هام  تسا  یکی  ماقم و  رازه  دصب  *** نازورف رهم  تسا  یکی  ناکم و  رازه  دصب 

عبسم دنس و  دسم  سمخم  دنعبرم و  *** شضایر نالگون  هچ  رگ  یکی  هقیدح  دوب 
عجرم تفای ز  فالتخا  ناوتن  ار  ریمض  *** رهظم دید ز  قارتفا  ناوتن  ار  روهظ 

عمجم وت  يوک  درگب  قیالخ  هک  رگا  دننک  *** ین بجع  یتمحر و  تایآ  عمجم  وت  اهش 
عمدم وت  ضغب  عوم  دزا  دوب  روک  هکنآ  زج  *** یمشچ وت ز  ترضح  تاذ  ناهن  تسین  هچ  رگا 

عقوا بلط  سپ  زا  مهف  دوب  سوفن  هک د ر  *** ینعم هدیدب  ار  وت  قیالخ  دننک  بلط 
عیضم راگزور  هدوهیب  هب  میتشاد  هک  *** اغیرد میتفاین  هر  ام  وت  يالبرکب 

علخاف هرعن  يادص  تدایز  شوگب  دسر  *** ار ناج  یسوم  هک  البرک  يا  یئداو  مادک 
عمسی وت  يوک  روط  هللاانا ز  يادن  یمه  *** یغصی وت  هار  كاخ  قحلا ز  انا  شورخ  یمه 

هحفص 202} }
عسوم ياضف  نیا  مه  قیضم  يارس  يامه  *** نازوس همشچ  رهپس و  وت  یب  وت و  اب  تسارم 

عفنا یئوراد  چیه  هن  نسحا  یتمکح  چیه  هن  *** ار ناج  تلع  تسوا  زک  تکاپ  تبرت  يادف 
عضرم هب  عیضر  دوب  قیاش  هک  قیرط  نآ  هب  *** ار ترد  كاخ  دنقیاش  ناوج  ریپ و  مامت 

عطقم علطم و  مالک  رد  شاوت  حیدم  زجب  *** دوبن هک  وت  ترضح  حادم  ییحی »  » صوصخ
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علوم بابد  یقستسم  هتفر و  تسد  ز  *** بغرم لصوب  هتسخ و  لد  هداتف و  اپ  ز 
عقرم تسا  نم  هنیمشپ  هماج  هچ  رگا  *** یفاص یفوص  وت  هگرد  عموص  هب  منم 

عدوم وت  ترضح  دشاب ز  هک  تسا  یتناما  مناج *** هک  وت  ترضح  هب  مناشفن  ناج  هنوگچ 
عرصم هب  راب  رازه  یهلا  مدره  هب  متف  *** لصاح وت  ياقل  دوش  هش  يا  معرصم  هب  رگا 

عدفض لمق و  تشگ  لیم  رگا  یطبق  ماک  هب  *** دش نایوسوم  مارم  لین  یسوم و  لیم  هب 
عطقم سابل  نیا  هتشگ  نم  تماق  بیز  هک  *** ار ادخ  دمح  تسا  يرویز  شوخ  وت  حدم  سابل 

عجسم وت  ترضح  فطل  زا  همه  مترابع  *** یفقم وت  تمه  نمی  زا  همه  میفاوق 
عقرم هنیک  غیت  تقوشب ز  تسین  هک  يرس  *** دیقم هصغ  دیقب  تدایب  تسین  هک  یلد 

هحفص 203} }

مالسلا هیلع  یلع  ءانث  مخ و  ریدغ  نایبرد 

مالسلا هیلع  ریمالا  ءانث  ریدغلا و  فصو  یف 
رایب ریدق  قلاخ  هنگز  درذگب  هچ  *** رایب ریدغ  یم  مخ  مخ  دش  مخریدغ 

رایب ریرش  يروک  قح و  ریش  دایب  *** رایب ریشب  يا  کل  يرشب  ةراشبلا  کل 
غاب اب  قح  بارش  ار  ادخ  ریش  تشگ  هک  *** رایب ریش  قوش  ناتسپ  هب  هرابود  ارم 

تسا نآ  ریش  هک  ره  تسد  درب  راقفلاوذب  *** تسا ناریش  زور  زورما  وگ  ناهب  ورب 
تسا ناریرش  يروک  رظن  لها  رورس  *** تسا نایرش  عطق  زور  نونک  رفک  رهب  ز 

غامد تسا  رت  ارم  نمشد  يزغم  گشخ  ز  *** تسا ناسآ  هب  ورب  رگ  ندز  هجنپ  ریشب 
علط ءامسلا  نم  لالج  مجن  ءاضا  *** عقو هک  ار  هچنآ  تسا  ریخ  هک  مصخ  هب  وگب 

عجو بلقب  هنتف و  ترسب  يا  یئادن  *** عجر هیلا  ردص  نمم  هللا  دئاوع 
غالک هچ  دوش  امنهر  دور  كاله  هر  *** عمد هچ  دوش  اوشیپ  دمچ  میحج  يوس 

کلم نج و  ریط و  شحو  همه  دنترشعب  *** کحم بلق  دقن و  نیییعتب  تشگ  دیدپ 
كدف بصغ  دصق  تشاد  لدب  هکنآب  وگب  *** کمسب ات  كامس  زا  همه  دنیداشب 

غاز تردق  تسین  غرمیس  ندرک  راکش  *** گس تریس  زرط  تسین  ندز  هجنپ  ریشب 
میقم دنشتآ  ناتسلگ  نایم  شوخ  هچ  *** میهاربا هچ  نیاهللا  یلع  نیبب  ایب 

مینودب لد  هچ  رمک  رگتب  تب و  زا  تسا  هدش  *** میلس دنا  هنتف  دورمن  رذآ  نایم 
غارس میتشادن  ناشیا  زا  رتهب  هنرگ  و  *** میدق یح  دنتخانشن  هتخانش  یلع 

للع میقس و  همه  ریقف و  ریقح و  همه  *** لیلذ دنا  هنوگچ  بصاون  هک  نیبب  ایب 
لیلد هتشگ  بارغ  ناشالب  لیبس  يوس  *** لیبس هلمج  دنا  هدرک  مگ  هدیدب و  لبس 

هحفص 204} }
غاب رب  ار  غار  سواطب و  غاز  هدیزگ  *** لیمجب ار  تشز  راخ  لگب  هریچ  هدومن 

ریدق راگدرک  قالخ  ترضح  رماب  *** ریذن ریشب  دمحا  ریدغ  مخب  ضرغ 
ریما تسا  یلع  نانمؤم  رب  هک  دومن  نایع  *** ریبخ دومن  ار  باحصا  همه  قح  زار  ز 
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غابص دوب  یلع  ار  مخ  هللا  ۀغبص  هک  *** ریدغ مخب  دنک  رهاظ  هک  رما  دیسر 
یلع تسادج  ادخ  زن  ادخ  راب  نیع  هن  *** یلع تسادخ  هنیئآ  لب  تسین  يادخ 

یلع تسا  ایربکرف  یبن و  تعفرب  *** یلع تساوس  اوسام  زا  هبترم  هاجب و 
غاز ام  همرس  تسا  لوسر  مشچب  وا  زا  *** یلع تسا  یحضلاو  سی و  هروس  دافم 

برع لیخ  هش ز  هارمهب  دوب  هچنآ  زا  *** بتقز نوچ  تشگ  هدامآ  ربنم و  دوبن 
بهذ فزخ ز  ادخ  رماب  دومن  ادج  *** بلط دومن  ار  هدنیآ  هتشذگ و  همه 

غابسا ایربک  دحیب  تمعن  دومن  *** ّبر تمعن  ادخ و  نیدب  داد  لامک 
تسادخ رما  نم ز  غلیبت  هک  درک  باطخ  *** تساخرب اج  زا  ادخ  تسدب  تفای  تسد  هچ 

تسا العا  یلع  همه  زا  ماقم  ولع  رد  هک  *** تسالوم یلع  منم  یلوم  دیس و  هک  رهب 
غاد دشاب  ههبجب  ار  کلم  شیگدنب  ز  *** تسامن يادخ  هنیئآ  رسب  ات  ياپ  ز 

یلع تسا  یلع  اوس  ام  زا  هبترم  هاجب و  *** یلع تسا  یلع  ادخ  زا  ادخب  يوس  ام  ز 
یلع تسا  یلع  ایر  زا  يرب  ربک و  يرع ز  *** یلع تسا  یلع  ایربک  هنئآ  گرزب 
غارچ شیتسود  تسا  ربق  تملظ  رهب  ز  *** یلع تسا  یلع  امنهر  لبس  ناهرمگب 

لاصخب یفطصم  هچ  هلاصخ  زع  تسا  یلع  *** لالجب ایربک  هچ  هلالج  لج  تسا  یلع 
لامک راحب  رد  هلامک  ماد  تسا  یلع  *** لاون رهپس  هم  هلاون  مع  تسا  یلع 

هحفص 205} }
غالب تسا و  غلبم  لسرم  لسرم و  لوسر و  *** لاؤس تسا و  لئاسو  یعاد  ةوعد و  بیجم و 

یلزا رداق  رارسا  نزخم  تسا  یلع  *** یلع راگدرک  راونا  علطم  تسا  یلع 
یلو امنهر و  ناد و  هر  ربهر و  تسا  یلع  *** یلج رون  تسا  یلع  یفخ و  رس  تسا  یلع 

غادب قیقش و  نرتسن  نمسای و  تسا  یکی  *** یلوخ زا  ینیب  ود  دشاب  هک  شابم  نیب  ود 
دیبلط ار  يادخ  تداهشب  هبترم  هس  *** دیجم لوسر  یلع  ياعد  حیدم و  زا  سپ 

دیسر غالب  ار  موق  نیا  غلبم و  مدش  *** دینشب یندینش  متفگ  همه  ینتفگ  هک 
غابد يرگید  باطح و  هبترمب  یکی  *** دینع لتع و  يدعو  میت  رتباود  یلو 
يالوم یلع  ای  تحبصا  ۀفارشلا  کل  *** ادخ یلو  يا  کل  خب  هک  دندز  ادص 

ياشگراک یئوت و  عجرم  أجلم و  وذ  الم  *** ياجرو يدصقم  تنا  يدمتعم  کیلع 
غار تبکن  تسا  وت  غاب و ز  تنیز  تسا  وت  ز  *** يارس نابهاگن  يدوجو  يارس  رد  وت 

فلت عرش  کلم  تشگ و  رده  هاش  یعس  هک  *** فسا هنوگ  رازه  دص  لدب  تسارم  یلو 
فرش رهپس  هم  يا  کفرش  یلع  دقل  *** فکب هفاحقوب  نیا  تفرگ  کلم  مامز 
غارف تسا  رتوکن  مناهج  ود  ره  شیع  ز  *** فجنب ارم  یتعاسرا  یهد  یتغارف 

راب دراین  رگد  ییحی »  » هچ راگزورب  *** راهنو لیل  ریس  نودرگ ز  یناد  وت  اهش 
راوج برق  شخبب  مندع  تنج  ياجب  *** ران تنج و  میسق  یئازج  زورب  دوخ  هچ 
غالا رهب  وجو ز  هاک  وکن  تسا  یتمعن  هک  *** راهن تنج و  شخب  مرک  نادهازب ز 

هحفص 206} }
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  بلاغلا  بلاثلا  ربژه  تعن  یف 
نک بابش  دهع  هچ  دیون  نیزا  ار  ناهج  *** نک باتش  ناتسبب  دیع  دیرب  يا  الا 

نک بآ  يایرد  دیدش ز  یشتآ  نایع  *** نک باحس  ضیف  دیپس ز  شا  هماج  هیس 
فالخ نایم  زا  ربب  دیب  داب و  يداشب ز  *** نک باتفآ  توح  دیدپ ز  لمح  جربب 

اتراقح مشچب  يد  يوسب  نک  رظن  *** اتراغ يامرفب  يد  گربو  زاس  ایب 
اتراشب يداشب  ین  ياون  زا  هدب  *** اتراشا ترشعب  یم  ماج  نک ز  ارم 

فاعم یسک  ددرگن  یپ  دسر ز  را  گرم  هک  *** ات رارم  یتیگب  یک  دابق و  نوچ  شکم 
زیر هرطق  ربا  دنک  راثن  رهگ  ار  نمچ  *** زیبگشم داب  دهد  راهب  زا  هدژم  وگب 

زین وت  يد  درب  رگ  اراز  هلال  زیچ  همه  *** زیخ هوک  لیس  دنک  راکشآ  شتآ  بآ  ز 
فاتکلا وذ  دشن ز  ورف  راعش  متس  ار  يد  هک  *** زیفقو نم  لط و  رب  رآرب  رد  لعل و  لگ  ز 

مد گرگ  دومنب  هچ  باوخ  هلازغ  زا  ربب  *** مخ جرب  روآرب ز  باتفآ  هدنزورف 
مس هریز  هد  ناشن  باتش  اب  يدج  دش  هچ  *** مود دوب  یحبص  هک  باقن  زا  خر  نک  نورب 

فارصنا تسیناور  بارش  زا  لگ  لصف  هک  «*** مکشیعل اولاعت  باوصلاب  يالخا  »
مشکلد يارالد  ربمیس  يوب  نمس  *** مشویرپ راگن  رف  هتشرف  يا  الا 

مشتآ بآ و  رد  هک  رصب  لد و  زا  نیبب  *** مشوهم يوریرپ  ریس  رمق  باهش 
« فاخی رقفلا ال  نم  دانت  شیعلا ال  نم  ***» مشکاشک رد  مغب  رتشیب  تسین  اور 

دسریم زیوالد  زیخ  هفان  داب  الا  *** دسریم زیب  ررد  زیر  هرطق  ربا  اله 
دسریم زیهرپ  زیتس ز  شتآ  لدب  *** دسریم زیخ  برط  زیب  ریبع  ياوه 

هحفص 207} }
فاک نونز و  دش  نایع  زیختسر  روش  رگم  *** دسریم زیر  رهگ  زیبگشم  داب  شوخ  هچ 

معن ندعم  همه  ناما  طبهم  همه  *** مرا هضور  همه  ناهج  لگ  بیط  زا  دش 
مج تختب  وس  رهز  نایع  شرتخا  رازه  *** مشتحم راو  کلف  ناوغرا  دش ز  نمچ 

فال خرچب  دیازس  ناشوزع  ار ز  نمچ  *** مدبمد رخف  دسر  نامسآ  هب  ار  نیمز 
نیتأشن زارفارس  التعا  شبحم ز  *** نیز بیز و  تسار  ناهج  یضترم  دولوم  ز 

نیقفاخب شیاطع  ادخ  تمحر  دوب  *** نیملاع شخب  ناور  ایقنا  دنوادخ 
فالغ زا  دیآ  نورب  اغو  هگ  شغیت  هچ  *** نینح اب  تسار  دحا  اجک  وگب  توافت 

ناهج قلاخ  یلع  دابع  قزار  یلع  *** ناما هبعک  یلع  دارم  هلبق  یلع 
ناخد هدجس و  یلع  داصو  تافاص  یلع  *** ناوه عفار  یلع  دانت  عفاش  یلع 

فالتخا عفر  یلع  داصتقا  لصا  یلع  *** نامز يدهم  یلع  داشر  يداه  یلع 
امسجم يادخ  راکشآ  يو  رد  دش  هک  *** امظعم شرعب  راختفا  تسار  مرح 

امدقم شدوجو  راگدرک  تاذ  زا  زج  *** امرکم لوسر  رادتقا  ورف ز  ز 
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فاقب ات  فاق  ناهج  راوتسا  دش  شلدع  ز  *** امخ رمک  ار  کلف  رازراکب  شسأب  ز 
وا يانم  نیرق  تسا  کسانم  نارق  *** وا يافص  مزعب  تسا  کلم  یعس  همه 

وا ياقل  یب  مرح  تسا  کلاه  خف  همه  *** وا ياعد  مزالم  تسا  کسانب  رعشمز 
فاوط ار  هبعکنآرم  تسا  کلاسم  رد  ضرغ  *** وا ياقترا  درخ ز  تسا  كرادملا  ریصق 

ممه هورم  دوب  افص  رد  یعس و  رد  هچ  *** مرک رعشم  دوب  انم  رد  فیخ و  رد  هچ 
مرح هبعک و  دوب  اقب  نم  جاور  اب  *** معن مزمز  دوب  اوسام  ناکراب 

هحفص 208} }
فاکتعا بازیمب  التعا  تاقیمب  *** مرتحم ياهلدب  ام  راجتسم  دوب 

دوجس هبعک  يا  وت  تانیاک  ینوزف ز  *** دوجولا بجاو  نوچ  وت  تانکمم  ینورب ز 
دودو رهظم  یئوت  تافص  زا  هللا  یلاعت  *** دورد ار  وت  دیاشن  تاذ  تافص و  هنکب 

فارتعا تسار  درخ  تانیب  زجع  رب  هک  *** دوتس تسک  دناوت  تاذبرا  هللا  ذاعم 
نیب لاله  نوچ  مغ  ردب ز  هچ  ما  هدوب  رگا  *** نیب لاعن  فصب  ردص  اهش ز  مماقم 

نیب لاحب  میافخ  ردق  ماش  ریسکا و  هچ  *** نیب لادتعا  نوزف ز  ردغ  بیرف و  ار  کلف 
فاطعنا تفطل  نم  ردق ز  طاطحنا  هدم ز  *** نیب لاجم  قیضب  ردص  وچمه  بلق  ارم 

لاح هدومن  ناشیرپ  مرگنوسف  رهپس  *** لایع ترثک  زا  هک  مرطضم  صخش  نآ  نم 
لامیاپ هدیدرگ  هک  مرهوگ  هدنبیز  وچ  *** لابو رد  هداتفا  هک  مرتخا  هدنبات  وچ 

فاستعا تسا ز  نورب  مرکنم  لوق  نیا  رم  *** لامک دوب  مصقن  هک  مرونم  هام  هچ 
رازه دوب  وگانث  ترضحمب  ییحی »  » هچ *** راگزور يوگ  دوب  تربنچب  هچ  رگا 

راثن ناج  شرع  دنک  ترونا  تاذ  رب  *** راو هدنب  خرچ  دوب  ترد  رب  باجح  هچ 
فاطم ار  هبعک  دوب  ترهطم  نحص  هک  *** رادم اور  رتنوزف  ترب  زا  يرود  نمب 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  رد 

مالسلا هیلع  رظتنملا  هللا  یلو  تعن  یف 
قحلا ءاج  هزاوآ  لطابلا  قهز  گناب  *** قدیب فرش  خرچ  رب  دیشروخ  نوچ  هتخارفا 

قحلم وا  رهوج  رب  ضارعا  دوب  هک  یتاذ  *** قتشم وا  ردصم  زا  راونا  دوب  هک  يرون 
قافآ مه  سفنا و  مه  درک  رونم  هرهچ  زو  *** قح رما  زا  دش  رهاظ  بیغ  زا  لزا  رس  نوچ 

هحفص 209} }
دش نابات  هم  یمجن  هاگان  یبش  همین  رد  *** دش نابعش  همین  رد  شاف  یلاله  هچ  يردب 
دش ناحبس  قلاخ  اب  زار  زاین و  مرگرس  *** دش ناشخرد  دیشروخ  علاط  یهگحبص  رد 

قالطالا یلع  ضایف  دوشخب  يدبا  ضیف  *** دش ناکما  هصرع  رب  راونا  بوجو  هدنبات 
دمآ بیغ  نمکم  زا  کنیا  دوهش  راونا  *** دمآ بیر  ههبش و  یب  بیغ  زا  ادخ  تایآ 

دمآ بیهص  يابهص  زیربل  نرق  ماج  رد  *** دمآ بیعش  دزن  زا  یسوم  ادخ  رما  اب 
قالخ هبترم  رد  یقولخم  هدمآ  زاب  *** دمآ بیع  ۀمصو  زا  بیغرس  هیئاش  یب 
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دز میرم  یسیع  رب  تفگ  نارمع  یسوم  اب  *** دز مظعا  مراط  رب  ار  قحلاانا  دایرف 
دز مسجم  ناج  رب  شقن  روصم  حور  زا  *** دز مدامد  حتف  زا  تیآرصن  تیار  رب 

قاقحتساب ناطلس  دش  مدآ  هدود  رب  *** دز مدآ  تبرترب  نعط  ءامسالا  ملع  زا 
دش كرابت  رسفا ز  رس  رب  ار  یحوا  لق  *** دش كراتب  جات  نوچ  ار  اهاط  هیرذ 

دش كرابم  قرف  رب  میهید  ار  مسقا  ال  *** دش كرادت  هدرک  رب  تشگ  یفالت  هتفر  زا 
قارشا اشع  ماگنه  لاصآ  ودغ  تخت  رب  *** دش كرمعل  کلم  رد  ردقالاو  هدنامرف 

زورما زانب  هاش  رب  زانهش  همزمز  زا  *** زورما زاجح  هام  يا  روآ  قارع  گنهآ 
زورمآ زارفب  تماق  دمآ  برع  زورون  *** زورما زاتب  كرت  يا  لباک  ات  لباز و  ات 

قاشع هر  هدرپ  یب  یلاح  نزب  هدرپ  رد  *** زورما زاسب  زاس  نیا  تسا  ینیسح  روش  دش 
يرآ زاب  هکتسا  تقو  زورما  ارم  هداب  ناز  *** يرازاب دهاش  يا  هد  تدحو  مخ  زا  یم 

يرازاب هلان و  اب  تنحم  اب  هدنا و  اب  *** يرازیب تبون  دش  ار  ثداوح  لاجد 
قاطنتسا دنک  معبط  ار  ناهاش  تحدم  ات  *** يرآ زاب  یئآ و  زاب  شیع  زاس  هک  تسا  تقو 

هحفص 210} }
وت ماودب  مئاد  نامیا  همئاد  يا  *** وت ماوقب  مئاق  مالسا  همئاق  يا 

وت مارگ  يانبا  رخف  رد  ردپ  وت  نوچ  زو  *** وت ماظع  يابآ  داشلد  سپ  وت  نوچ  زا 
قاط کی  ره  هبتر ز  تفج و ز  نالوسر  هلمج  اب  *** وت مان  فرح ز  کی  بیز  ناهاش  رسفا  رب 

ینامیلس هاج  اب  یسیردا  شناد  اب  *** ینامقل تمکح  اب  مدآ  تلزنم  اب 
ینافوط همدص  زا  یجان  یجن  حون  رب  *** نارمع یسوم  مه  میرم  نب  یسیع  مه 

قاحسا رگج  تخل  بوقعی  رصب  رون  *** ینازوس شتآ  رد  هللا  لیلخ  رازلگ 
هاک هوک و  تبسن  نوچ  شرع  تهاج  تبسن  اب  *** هللا مالک  تایاز  تتاذ  ادخ  دوصقم 

هاگرخ نیرب  شرع  رب  تلالجا  هدزرب  يا  *** هاگآ ردق  زار  رب  فقاو  اضق  رس  رب 
قاتشم دوب  وت  رب  قح  برق  قیاش  وت  *** هللا رماب  هدیدرگ  مئاق  وت  وت و  رب  ام 

یقازرا مساق  مه  یموسقم و  يزور  مه  *** یقافآ سفنا و  رد  رما  یلو  زورما 
یقازر یقوزرم و  یقالخ  یقولخم و  *** یقالخ هدنب  مه  یقولخم  قلاخ  مه 

قافشا هرز  ار  ام  ادرف  سر  دایرف  *** یقافشا ترثک  زا  ام  هانگ  رافغ 
وت مایپ  لیئربج  دمحا  يوس  دروآ  *** وت ماظن  دمآ ز  مظن  ار  یبن  عرش  نوچ 

وت مامغ  هچ  تسد  ماعنا  دومن  هکسب  زا  *** وت مالغ  دیشروخ  قافآ  یگجاوخ  اب 
قاوطا دوخ  ندرگ  رب  راو  رتوبک  دنراد  *** وت ماظع  ماعنا  لافطا ز  مامز  هدازان 

رومأم ناج  وت  رما  رب  موکحم  لد  وت  مکح  رب  *** روجنگ اطع  جنگرب  دوج  رد  تلد  تسد و  يا 
رومعم تتلدعم  زا  تشگ  ملاع  هناریو  *** رودقم دوشن  يزور  ار  سک  تفک  ضیف  یب 

هحفص 211} }
قاثیم مدعب  هتسب  دهع  مه  انفب  هتشگ  *** روصحم انف  نصح  رد  وت  سأب  هنتف ز  دش 

ار ناکما  هدش  تصرف  گنت  تهاج  هصرع  اب  *** ار ناصقن  هیامرس  صقن  تلامک  هداد  يا 
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ار ناسحا  دوب  مزال  رکش  سب  يا  وت  دوج  رب  *** ار ناسنا  دوب  نکمم  رکش  یک  تتبهوم  رب 
قایرت تمرک  دهش  رقف  رهزب  هدیدرگ  *** ار ناجرم  رد و  ردق  تماعنا  هساک  ات 

درک لفاس  یلاع و  رب  مکح  ذفان  هدنامرف  *** درک لئاما  دوسحم  تفطل  ارم  دنچکی 
درک لیابق  ماوقا و  دزن  لثملا  برض  *** درک لفاحمب  رویز  داد  سلاجمب  تنیز 

قاروا نیا  هزاریش  دز  تیاطع  فاحص  *** درک لصاح  دش و  لیان  تساوخیم  لد  هک  هبتر  ره 
نم ملیعم  كولفم و  راوخ  ریقف و  روجهم و  *** نم لیلع  روجنر و  خرچ  روج  هک ز  نونکا 

نم ملیلذ  هچ  رهب  ییحی «  » ماوت ناسح  *** نم ملیمج  راثآ  ار  رباکا  هدنیوگ 
قافنا زا  مدش  زجاع  نم  ار  نت  ود  داتفه و  *** نم ملیئ  هدنراد  زورما  لایع  لافطا و  ز 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  دالیم  رد 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  دالیم  یف 
دیع ود  دش  ادیوه  وا  ردناک  هامکی  اخرف  *** دیعس دیع  اذبح  لبقم  لابقا  ابحرم 

دیدج لاس  نیا  زو  نآ  زا  میدق  یح  رگ  هولج  *** دیعس دولوم  تسا و  زوریف  زورون  علطم 
قح راسخر  نیز  ادیپ و  قح  راثآ  یکی  ناز  *** دیعب دهع  نیا  زو  نآ  زا  بیرق  حتف  هد  هدژم 

بجعلا مث  بجعلا  يدامجلا  دعب  بجرلا  یف  *** بجر هام  نیا  تسا  نیدیع  نیدعسلا  علطم 
بختنم دیع  دیدرگ  بجر  هام  زا  رهاظ  *** بجتحم رهم  دیدرگ  فرش  جرب  زا  علاط 

هحفص 212} }
قب لیپ و  وهیت  زاب و  نیهاش  کبک و  نیا  زا  مّرخ  *** بش زور و  ماش و  حبص و  لاس و  هام و  نآزا  خرف 

دهدیم رف  تنیز و  ار  افص  یعس و  مزمز و  *** دهدیم رویز  هبعک  رب  فرش  زا  دولوم  دیع 
دهدیم ردیح  رون  زا  غورف  ار  قح  هناخ  *** دهدیم رعشمو  فیخ  انم و  رجح و  رب  بیز 
قد نعط و  یلجت  زا  یلعا  شرع  رب  دنزیم  *** دهدیم ربکا  هللا  هولج  ناج  لد و  رب 

دروآیم نادواج  تایح  رد  ار  ناگ  هدرم  *** دروآیم ناشن  یسیع  مد  زا  زورون  دیع 
دروآیم ناور  حور  نایکاخ  ناور  رد  *** دروآیم ناهج  ناج  نترب و  ناج  ناهجکی 

قسن کی  رب  حهنکی  رب  نیمز  زا  دنیآرب  ات  *** دروآیم نارگ  باوخ  زا  رادیب  ار  هلمج 
لامج تآرم  تاکشم  اب  تسا  زورون  دیع  *** لالج تایآ  تایار  اب  تسا  دولوم  دیع 

لادتعا غورف  اب  ره  اب  تسا  زورون  دیع  *** لالجلا وذ  لامج  اب  رهاظ  تسا  دولوم  دیع 
قل رفک  يانب  نیز  مکحم  عرش  ساسا  ناز  *** لامک ار  ناکما  کی  نیز  لماک  مالسا  یکی  ناز 

ناشن رهوگ  نآ  زا  بآ  دش  ناشف  ربنع  نیا  زا  كاخ  *** ناشفرهوگ نیا  زاربا  دش  ناشک  نماد  نآزا  داب 
ناشکهک غورف  نیا  تشگ  نارتخا  رافص  نآ  *** ناشوهم يور  هچ  نیا  دش  ناربلد  لعل  هچ  نآ 

قرع ردنا  بارش  بات  زا  تشگ  دیاب  قرغ  *** ناشوخرس يا  ناشکلد  يا  ناشکیم  يا  الصلا 
دش روط  هوک  هبعک  خاک  یسوم و  یضترم  *** دش رون  رون  اسآ ز  روط  دولوم  رد  رهد 

دش روبنطلا  یف  داز  ار  ناکرشم  مغ  شتآ  *** دش روح  ماقم  هل  یبوط  سودرف  نوچ  هبعک 
قهز لطابلا  قحلا و  ءاج  هک  اوآدنلب  دش  *** دش روک  نآ  رک و  نیا  ناتسرپ  تب  مشچ  شوگ و 
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هحفص 213} }
دش رایس  تباث و  اب  نیمز  اسآ  نامسآ  *** دش ران  رونز و  رپ  لگزا  زورون  رد  غاب 

دش رانز  هتخادنا  هتخاف  يولگ  رد  *** دش راوهش  ؤلؤل  وا  رد  ربا  زا  هتخیر 
قبس يو  زا  راهب  يدازآ  نادیم  رد  درب  *** دش رادیب  ناگتفخ  تخب  باوخ و  رد  دش  هنتف 

دوب دوجوم  ره  داجیا  تلع  هیام  هچنآ  و  *** دوب دوصقم  نامسآ  نیمز و  قلخ  زا  هچنآ 
دوب دوبعم  دصقم  میدق و  ّیح  رهظم  *** دوب دوجسم  هلبق  دوخ  هبعک و  بیز  هکنآ 

قلخ ام  اوسام و ز  زا  قح  دوصقم  دصقم و  *** دوب دولوم  نیمه  هلالجا  ماد  هنأش  لج 
وا جاح  تشگ و  هبعک  وا  مدقم  زا  مرتحم  *** وا جات  كرابت  دش  وریرسانم  ّرک  تشگ 

وا جاهنم  لد  يازفا  رون  رقف  قیرط  رد  *** وا جارعم  یفطصم  شود  شرع و  ار  یفطصم 
قرف جات  وا  رقف  عیارش  شرع  وا  عرش  *** وا جاتحم  اوس  ام  وا  رسفا  بیز  رقف 

یئوت یهاش  رسفا  تخت و  جات و  شخب  بیز  *** یئوت یهان  رمآ و  یهلا  کلم  رد  هکیا 
یئوت یهاگآ  تآرم  ادخ  رارسا  رهب  *** یئوت یهللا  تمشح  شخب  ضیف  نامیلس  رب 

قسغ ار  يرات  ماش  هدایض  ار  نشور  زور  *** یئوت یهام  ات  غرم  زا  ناسر  يزور  ار  قلخ 
تسین دنزرف  رگا  تسا  دنزرف  ياج  شداز  هناخ  *** تسین دننام  ین  دنویپ  ین  دنزرف  ار  هکنآ 
تسین دنچ  ارچ و  ياج  تتمشح  یئادخ  رد  *** تسین دننام  وتب  سک  یسک و  دننام  وت  ناز 

قلفلا بر  وت و  يداجیا  حابصالا  قلاف  *** تسین دنویپ  تروص  قیالخ  اب  ار  تیتسه 
نامسآ تسا  نایم  هتسب  ناشکهک  زا  ببس  نیز  *** نامسآ تسا  نابساپ  رقحم  ار  تخاک  حطس 

هحفص 214} }
نامسآ تسا  ناشن  مسر و  یب  مسا و  یب  هدنب  *** نامسآ تسناتسآ  ردنا  دیشروخو  هم  اب 
قروکی شدرمش  ناوتب  وت  لضف  باتک  زک  *** نامسآ تسا  نانتما  ردنا  هیرخف  نیز  کیل 

لولح رگ  يدوبن  لطاب  تمناوخیم  ادخ  نم  *** لومش تتاذ  هتفای  ار  ادخ  فاصوا  هکسب 
لوقع دش  رصاق  وت  فاصوا  كاردا  رد  هک  يا  *** لوط هصق  نیا  رد  مهف و  رصاق  عابلا و  ریصق  نم 

قش درک  ار  رمق  وا  سمش و  در  يدومن  وت  *** لوسر اب  دشاب  قرف  یک  ار  وت  نید  رهپس  رد 
فجن رد  اج  ار  وت  ناهافص و  رد  ییحی »  » هدنام *** فشک ول  زار  ياناد  يا  تسا  فاصنا  زا  رود 

فسا رد  تراوج  نارجه  نامرح و  زا  هدنام  *** فده شناج  التبا  رد  الب  ریترب  هتشگ 
قبط  رد  شراثن  رهب  زا  هداهنب  ناج  دقن  *** فصب فص  کیالم  جاوفا  هک  هگرد  نآ  شوخیا 

مالسلا هیلع  یلع  هرربلا  ریما  تعن  یف 
تسا حیلم  رای  نآ  هرط  زا  یتهکن  ای  *** تسا حیسم  سافنا  هچ  زاب  يرحس  داب 

تسا حیرص  یهاوگ  دیحوتب  هنوگنیاک  *** تسا حیبص  رادلد  تعلط  رگم  حبص  نیو 
قلبا هقطان  زا  نزب  تحاصف  جات  رب  *** تسا حیصف  قطن  نسح  يوخ  ار  وت  هکیا  زیخ 
بامیس هچ  بآ  نونک  هتشگ  اوه  فت  زا  *** بآ میس  هچ  دوب  اوه  هتفت  زا  رگا  يدنچ 

هحفص 215} }
بالقس طقسم  نآ  دش و  نوسکا  شرفم  نیا  *** باهو دزیا  تبهوم  زا  نمچ  غاب و 
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قربتس شرف  ابص  درتسگب  غاب  رد  *** باجنس تعلخ  نمچ  نحص  نتب  دیشوپ 
دمآ يدجسع  يرصنع و  اوه  تعن  رد  *** دمآ يدعو  میت  لغلغ  نایع  تشد  رد 

دمآ يدلاخ  ینزام و  نانز  سیدقت  *** دمآ يدقاو  يره و  زا  نانک  حیبست 
قدزرف هچ  كواکچ  تسا و  ریرج  هجیسوب  *** دمآ يدح  نحل  حتفلاوبا ز  وچ  لبلب 

داشگب هیلاغ  رحس  داب  لگ  هرط  زا  *** داشمش تماق  نمچب  ات  دش  هتخارفا 
داینب شیعیبر ز  نودیرف  دنک  رب  *** دابآ یتخاس  شیو  كاحض  هک  رصق  نآ 

قن روخ  غاب  دش و  رامنس  داب  ات  *** داد نمچ  مارهبب  کلم  يد  هیوریش 
تسا روبق  تاوما  تثعب  یفرط  ره  زا  *** تسا روشن  زور  هلغلغ  نایع  تشد  رد 

تسا روط  هچ  خاش  هدش و  یسوم  شتآ  لگ  *** تسا رورس  نمیا ز  يداو  نمچ  هک  نونکا 
قلعم ماش  نآ  هدش  رونم  حبص  نیک  *** تسا رون  تملظ و  نوچ  وت  فلز  خر و  هکیازیخ 

دمآ فسخنم  ناخز  هلال  خر  مرش  زا  *** دمآ فرشلا  تیبب  زورفا  نمچ  رهم 
دمآ فصب  فص  شفرط  ره  زا  برط  شیج  *** دمآ فدص  زا  نورب  هیامنارگ  رد  نوچ 

قحلاانا گناب  نایع  هتشگ  شفرط  ره  زک  *** دمآ فجن  نیمز  وچمه  نمچ  فارطا 
رادیدپ تسا  شرفب  شرع  وا  هولج  زا  *** رارسا نزخم  دوب  هک  نیمز  هدنخرف 
راثآ اشنم  دوب  هک  رثؤم  تاذ  ای  *** راهنا درب  لوادج  تمسق ز  هک  هنوگنآ 

قبطم كالفا  هتفای  ایض  رون و  وز  *** راگرپ طخ  دیآ  بعشنم  وا  زک  هطقن  ای 
هحفص 216} }

قیالع گنر  دوخب  تسا  ریذپ  هچنآ  ات  *** قیاقح حاورا  هیلایخ و  حابشا  ز 
قیاقش هچ  يروس  هچ  نیرسن و  لبنس و  هچ  *** قیاش هچ  قاتشم  هچ  قوشعم  قشاع و  هچ 

قتشم هدمآ  شیوخ  ردصم  زا  هک  لعف  نوچ  *** قیال هرهب  وا  زا  دنتفرگب  کی  ره 
جارعم هدش  ار  لسر  متخ  شمدق  لوا  *** جاب فرش  هتفرگ ز  هبعک  زا  هک  هبعک  نآ 

جاوم ؤلؤل  نیمز  هب  دراب  هک  تسیربا  *** جات ناروج  ات  رسب  شکاخ  هرذ ز  ره 
قروز هدمآ  شبدا  ملع و  هک  تسا  یکلف  *** جاّهو رهوگ  فدصب  دراد  هک  تسیرحب 

لابقا تیآرف  ینعم  درخ  يانبم  *** لامآ ردصم  ناج  هبعک  لد و  روط  يا 
لاحرهب تست  يوسب  اهناج  لد  مشچ و  *** لالجا ندعم  رنه  لصا  رفظ  عیقوت 

قفوا وت  فاصوا  رد  تسا  یشومخ  هک  هللااب  *** لاوقاب ءارآب و  تسا  رای  هن  هچ  تفصو 
رف نیا  تنیز و  نیا  یتفای  فجن  كاخیا  *** رف کلف  هاش  یبن  مع  نب  مدقم  زا 

رکیپ ود  حورکی و  هچ  دوب  لسر  متخ  اب  *** رواد رهظم  وکن  قلخ  زا  دش  هک  یهاش 
قفلم هتشگ  ادخ  رهق  زا  شرهق  مه  *** رمخم هتشگ  اقب  بآزا  شفطل  مه 

دمآرب رادرب  هک  دنیوگ  دش و  یسیع  *** دمآرب راو  نابش  رصم  رد  دش و  یسوم 
دمآرب رارسا  هنیجنگ  دش و  دمحا  *** دمآرب راو  نابش  رصم  رد  دش و  فسوی 

ققحم درک  دوخ  تقیقح  ینعم  ات  *** دمآرب رای  نآ  رگد  سابلب  مدره 
خر دنک  رادیدپ  خاک  دص  سمش و ز  کی  *** خرف خر  دیامن  جرب  دص  هامکی ز 
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خساپب هاگ  بلطب  هگ  دوب و  بل  کی  *** خّلخ هاگ ز  دوب  مور  زا  هگ  خوش و  کی 
هحفص 217} }

قدصم لوق  نک و ز  لیطابا  قرف  اه  *** خسانت هچ  تقیقح  هچ  دشابن  خوسنم 
جنغ زا  رپ  تسه  شنخس  نایوکن  مشچ  نوچ  *** جنس نخس  تسا  یبیدا  مظن  هگب  ییحی » »

جنگ دوب  هناریوب  هک  دش  نایع  هتکن  نیو  *** جنر زا  شلد  کلم  هرومعم  هدش  ناریو 
قب دنک  زابهش  يزاتمه  يوعد  نوچ  *** گنرین هعدخ و  دصب  هک  شمالکب  رگنب 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  حدم  رد 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ربکالا  هللا  یلو  تعن  یف 
زان زانهش  همغن  رب  نک  راخ  ياون  زا  *** زاس زاس  ترشع  زاس  یلاح  مزب  میدن  يا 

زاب هدروآ  هتخاف  لوصا  يان  ردنا  لبلب  *** زارط عمشیا  مکرت  يراصح  يا  يوم  یلباک 
قارع هگ  ناهافص  يوس  هگ  قاشع  هر  دز  *** زاجح گنهآ  روش و  همغنب  برطم  یلباز 
رمث ار  شناد  لخن  نارسخ  ریغ  درادن  هک  *** رذحلا خرچ  رگدادیب  نیا  روج  زا  رذحلا 

رگ هساک  تسد  روج  زا  هساک  نوخ  درک  *** رقم نوچ  مرهپس  قزر  زا  دورف  طخ  رد  داد 
قابط عبس  زا  رتالاب  طخ  تفه  مریگب  ات  *** رسپ يا  دادغب  طخ  ات  نک  هرصب  طش  یم ز 

تایح تسد  زا  درک  ملیپ  ياپ  لامیاپ  *** تابث یجنرطش  رهد  مجنر  طش  ردنا  داد 
تانم لد  تانموس  رد  تخریا  اراوسهش  *** تام تاماط  زا  مدنام  هدایپ  مدرک  یط  هصرع 

قافو مسر  شتسین  ام  اب  رای  قفانم  نیک  *** تاذ هلفس  رهپس  زا  داد  هش  هک  ای  مریزو  رگ 
دورف نم  دمآ  نژیب  نانس  نودرگ  حمار  *** دورف تعفر  زا  مدروآ  کلف  مارهب  دیک 

هحفص 218} }
دوتس هگ  درک و  هدولآ  نماد  تمهت  هب  هگ  *** دوس رهب  زا  کلف  هبادوس  هک  مشووایس  نآ 

قانخلا قیض  میتسه  زا  خرچ  كرت  دریگب  ات  *** دوسح نم  اب  نیک  رکم و  سب  تفص  زویس  رگ  درک 
رقم نآ  زارف  لبلب  هتخاف  نوچ  هتخاس  *** رجش یسواط  رفاب  هش  هچ  دش  یطوط  خاش 

رمق نوچ  رهچب  تیوتسرپ  لاب  نوچ  فلز  *** ریسوکین يرمق  يا  مارخ  شوخ  رذت و  يا 
قاذم رد  مدهش  زاس  رتوبک  نوخ  زا  زیخ و  *** رپ ریز  ردنا  هدروآ  غاز  ود  ار  لصا  وحکی 

تشنک رید و  هبعک و  تکازن  رد  يواسم  دش  *** تشگ فرط  غاب و  نحص  تفاطل  رد  دش  لدتعم 
تشهب غاب  تریغ  رف  تنیز و  رد  تخر  يا  *** تشهب يریپ  تداع  یناوج  نوناق  غاب 

قایا رد  یم  لگ  خرس  دزاس  هداب  یتشهب  زا  *** تشهبیدرا مسوم  رد  رگد  يدنچ  ات  شاب 
لحز زا  دیشروخ  هچ  مشاب  نارگید  زا  تسپ  دنچ  *** لجعلاب مق  هدرک  ملتق  دصق  رگ  کلف  يا 

لجا هاش  ترضح  رد  تا  هوکش  میامن  ای  *** لجا رد  یباتش  ای  نک  اقب  رد  یگنرد  ای 
قاقشنا ار  لبج  دش  یسوم  شوهدم  نآزا  تشگ  *** لبج زا  یلجت  ار  شرون  هچدماک  یئسوم 

قبس وا  تاذ  هدرب  تلالج  رد  ار  قبس  نم  *** قبس نم  راختفا  رفعج  نب  یسوم  ترضح 
قدص ام  رسفی  ام  شتاذ  دوجو  دوجو  رب  *** قرو لوا  مالک  رخآ  ار  داجیا  رتفد 
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هحفص 219} }
قارتحا ار  لح  ثعاب ز  دوشرا  دیشروخ  برق  *** قرتحم لد  بهتلم  ناج  شترضج  تعب  دش ز 

تسوا ياضیب  دی  زا  اضیب  راونا  غورفکی  *** تسوا يانیس  هنیس  یئاتس  قح  روط  رون 
تسوا ياولس  زا  نم و  زا  ماعط  ار  یسوم  موق  *** تسوا يامیس  زا  رهاظ  هللا  انا  ینا  ینعم 
قایتشا طرف  یناریح ز  هیت  ردنا  هدنام  *** تسوا ياسوم  لد  وا و  يوک  تسا  روط  يداو 

لامج فسوی  یسیع  مالک و  یسیع  یسوم  *** لاصخ یسوم  ردنکسا  مدخ  ردنکسا  رضخ 
لامک مساقلاوب  نامقل  شناد و  نامقل  حون  *** لاصخ ایعش  عشوی  تلالج  عشوی  سنوی 

قاط قالخ  نوچ  قولخم و  اب  تفج  هردق  لج  *** لالج ردیح  يدمحا  لاصخ و  دمحا  يردیح 
نیسح رای  البرک  رد  ربیخ و  رد  یلع  اب  *** نینح رد  روای  ردب و  ردنا  رصان  ار  یفطصم 

نیز بیز و  قداص  هچ  ار  قاب  داجس و  ههبج  *** نیعرون مرکم  ار  رهطا  يارهز  نسح  نوچ 
قاور کی  زا  وا  ردنا  دیشروخ  ود  رهاظ  هدمآ  *** نیمظاک نیمز  هام و  یکی  دراد  نامسآ 

نامسآ شناتسآ  تسا  ناتسآ  شنامساک  *** ناش خرچکی  فرش  یتیگ  کی  لالجا  کلف  کی 
نارکاچ رد  شیسوم  ناگدنب و  رد  شیسیع  *** ناتسآ رد  شمج  مه  نیتسآ و  رد  شمی  مه 

قاهد ساک  زا  رتشوخ  شفطل  ماج  ردنا  رهز  *** ناتس ناج  رهز  وچمه  شرهم  دادما  یب  دهش 
مدع زا  دوجوم  هدومنب  نک  رما  زا  نوک  ود  ره  *** مدق اب  رسمه  هتشگ  تکاپ  تاذ  ثودح  يا 

هحفص 220} }
مجع ياجنم  سور و  ذالم  مور و  أجلم  *** ملق حول و  دوب  يزمر  تسا  هنیس  نابز و  زا 

قاقتشا ردصم  دشاب ز  ار  لعف  يرآ  يرآ  *** مک شیب و  زا  تسه  هچنآ  ریخ  ره  لعف  وت  زا  قتشم 
نیمثر ّدار  تسود  ریت و  تسار  نمشد  ناج  *** نیک زور  دعاص  هچ  ددرگ  مس  درگ  ار  تشربا 

نیملاعلا بر  تاذ  تافص و  تآرم  هتشگ  *** نیقتم ياوشیپ  يا  فرش  زا  تکاپ  تاذ 
قافو دشاب  تفص  رد  يرآ  لصا  اب  ار  سکع  *** نیبم رون  يا  وت  رد  اصحا  تسار  ءیش  لک 

باقر رد  تعاط  قوط  رتوبکدننام  هدرک  *** باش خیش و  انرب  ریپ و  تماظع  ماعناز  يا 
باسحیب ياطع  زا  يدرک  دازآ  هدنب و  *** بایترا یب  ار  رهد  رصم  لها  اسآ  فسوی 

قاطن ار  ازوج  مسج  تمان  فاطلا  هقوط  *** بانط ار  نودرگ  قلخ  تماع  ماعنا  هتشر 
هانپ تهاگرد  هک  الا  ناهج  قلخ  رب  تسین  *** هابج تیمالغ  غاد  زا  هتشگ  مّسوم  يا 

هامب ات  یهامز  ار  يریقف  تفاطلا  درآ  *** هاکب یهوک  ایربک  تاذ  هچ  تماما  دشخب 
قاحم ردنا  نتشاد  دیاب  دنچ  ات  ار  هام  *** هلالا نوعاب  هام  ییحی »  » تسا و رهم  تهگرد 

لالز بآ  زا  رود  دتفاک  هنشت  نآ  لاح  *** لاح هدیدرگ  تهگرد  کلاخ  رجه  رد  ارمرم 
لاله نوچ  مممسج  هدیدرگ  نآ  زا  مهاوخیم  ردب  *** لاعن فص  رد  تساج  منآ  زا  میوجیم  ردص 

قاع دنزرف  نوچ  هدنام  قیاوع  رد  تبوقع  نیز  *** لایخ ای  منادن  مباوخ  نایئاطسفوس  وچمه 
لاس تفه  نوراه  نادنز  هشوگ  رگید  نجس  *** لالملاراد یسبحم  ییند  دوب  ار  تترضح 

لام لام  دش  نوخ  لد ز  ار  کلف  هن  سبحم  هس  نیز  *** لایع نارجه  لها و  قارف  میس  سبحم 
هحفص 221} }

http://www.ghaemiyeh.com


قاذم ردنا  دنکف  تنوراه  هک  يرهز  نآ  زا  داد  *** لابو ردنا  دنکف  شنودرگ  هک  رتخا  نآ  زا  هآ 
دوب ریشمش  زا  هراپ  وا  رهز  وت ز  بلق  هراپ  *** دوب ریت  زا  نیسح  رهز  وت و  رهز  بطر  رد 

دوب ریجنز  وت  ياوأم  رتسکاخ و  شلزنم  *** دوب ریگ  لزنم  هزین  رب  وا  كاخ و  رب  ترس  وت 
قارعو دادغب  سوط و  رد  هرماس  هنیدم و  رد  *** دوب ریدقت  یفطصم  لآ  لتق  تبیصم  او 

مالسلا هیلع  ارهز  ترضح  تبیصم  حدم و  رد 

مالسلا اهیلع  هئاثر  ارهزلا و  ۀمطاف  تعن  یف 
اوح هیرذ  مدآ  هدود  زا  مرکم  حاورا  ملاع  ود  قولخم  *** انرب هچ  ریپ و  هچ  ارکمس  ناکس  ار  کلم  حابشا  ار  کلف  ناکرا 

یبند و رد  تعاطا  دنراد  تعارـض  دنرآ  تعافـش  دنهاوخ  *** اناد لهاج و  زا  یـصاع  نمؤم و  زا  یـصالخ  دـنیوج  یـصانم  تسین  نوچ 
ابقع

قافآ هدنامرف  اروح  هیسنا  يربک  هقیدص  ارهز  هرهز  زا 
لزنم هللا  یحو  حوتفم  هللا  باب  حور  لسر  مسج  رد  حون  الب  رحب  رد  *** لوأم لیوأت و  لزنم  لیزنت و  لمکا  لماک و  مه  لوا  رداص  مه 

لوا رخآ و  زا  شیاقبب  یقاب  شیانث  لوغشم  شیاطع  جاتحم  *** لسرم یسوم  زا  میرم  یسیع  زا  مدقم  هبتر  رد  متاخ  هدود  زا 
قادصم هدش  شتاذ  دزیا  تردق  رب  دمرس  تمعنرب  دلخم  دلخ  رب 

تاذ هنیآ  مه  مالسا  یماح  مه  ماثآ  یحام  مه  مایا  أجلم  مه  *** تامارک لصا  مه  تعاط  عجرم  مه  تایآ  رهظم  مه  تاوما  ییحم  مه 
وحم مه  لـیطابا  خـسن  مه  لـیزنت  ینعم  مه  لـیئربج  دـشرم  مه  *** تاـیلب هلمج  زا  عفادو  عـفار  مه  عناـم  ثعاـب و  مه  عماـس  لـئاق و  مه 

تافارخ
قاحسا یجان  مه  بوقعی  أجلم  مه  بویا  یجنم  مه  بوخ  دب و  ياجنم 

هحفص 222} }
یهلا تاذ  نوچ  یماود  ضایف  یمارگ  قازر  یماس  هدنامرف  *** یهان رمآ و  دش  ارنایع  ناهنپ و  ارناکم  ناکما و  ار  ناهج  داجیا 

یهابم هدیدرگ  داتوا  رد  باطقاز  داجما  هرمز  وز  داجیا  ملاع  وز  *** یهانت جراخ ز  شلامک  تایآ  شلالج  فاصوا  شلاصخ  هدنخرف 
قاط ناکم  نوک و  زا  دوب  یلع  تفج  دوب  یلزا  ّرس  دوب  یلج  راونا 

رصق ادخ  تایآ  شاف  یبن  راثآ  شامظع  تمحر  زا  شالاو  تمه  زا  *** رصح وا  ترضح  رب  یئادخ  تایآ  یئامس  راثآ  یئامن  هولج  رد 
رهب هولج  رد  نوریب  هدرپ و  رد  نوچیب  رهظم  مه  نونکم  رهاـظ و  مه  *** رـصعلاو هروس  مه  نیتلاو  هیآ  مه  نییبـن  رخذ  مه  نید  همئاـق  مه 

رصع
قارشا هگ  ردنا  ناشخرد  دیشروخ  ناشخر  هدنبات و  ناشخدب  لعل  ناز 

رخؤم هرود  رد  مدقم  هبتر  زا  میرم  یسیع  زو  مدآ  ترضح  زا  *** ربمیپ تخد  مه  هما  عفاش  مه  همغ  فشاک  مه  همئا  مام  مه 
ترضح زج  هاگآ  سک  هنوا  زا  هاش  رنه  کلم  رد  هام  فرـش  خرچ  رد  *** رمحا ضیبا و  رب  لئاق  عماس و  رب  لئاسم  فاشک  لکاشم  لالح 

رواد
قازرا لفاک  مه  تما  رصان  مه  تمحر  هیا  مه  تمعن  هیام  مه 

میرم یسیع  مه  نارمع  یسوم  مه  ناوخانث  تساروا  ناسحا  ترثک  زا  *** مدآ ردام  مه  اوح  رتخد  مه  ایعل  همودخم  ارذع  هقیدص و 
مرکم حاورا  هزنم  مسجا  هگردو  هگیب  رد  هر  دربن  شیوس  *** ملاع قلاخ  مه  تسا  بح  قلاف  مه  تسا  بر  تردق  اب  تسا  بصم  زیخرب 

قالما هدناهرب ز  یسرف  یمور و  زا  یسنا  هیروح  یسدق  رهوج  نآ 
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شنایرج تقو  شنایع  تایآ  شناهن و  رارـسا  ز  *** تسوا ادـخ  دوصقم  كاـخ  لـگ و  بآ و  زو  كـالفا  تقلخ  زک  كـالول  هش  تخد 
تسوا اضق  روشنم 

تسوا امس  ضرا و  رد  مکاحم  ناوید  مکاح  هدنامرف و  مکارتم  ضیف  *** تسوا اجر  تایآ  بئاصم  هاگرد  بئاون  ماگنه  بیاعم  رس  رب 
هحفص 223} }

قالخ هدنب  مه  قولخم  قلاخ و  مه  قوزرم  قزار و  مه  قوشعم  قشاع و  مه 
ره نز و  ره  رب  الاو  همودخم  یمظع  هموتخم  يربک  هقیدص  *** درف ادخ  دـننام  جوز  ادـخ  ریـش  اب  جوا  فرـش  خرچ  رب  جوم  مرک  رحب  رد 

درم
تسا رطع  شفینم  صخش  زا  شفیطل  مسج  زا  شفیرش  ناج  زا  *** درد ره  يوراد  وا  بیع  ره  رتاس  وا  بیر  ره  عفاد  وا  بیغ  ره  ملاع  وا 

درو رهب 
قالخا یکین  زا  تسا  میحر  قلخ  رب  تسا  میظع  قلخ  اب  تسا  میمع  فطل  اب 

زا تسا  نوزف  نوریب و  تسا  نورب  رـصح  زا  تسا  نوصم  بیع  زا  *** كاپ هرهوج  نآ  شلاون  فاطلا و  شلامک  یعقوت  شلالج  هاگرخ 
كاردا زیح 

ردنا دش  نایع  هچ  شرون  دش  نانج  رترب ز  دش  نایب  جراخ ز  *** كالفا زا  رترب  لب  دیشروخ  ود  كالفا  دیهان  تنیز  مه  دییات  ردصم  مه 
كاخ هرک 

قافشا ترثک  زا  شباب  تما  رب  شباوث  سب ز  زا  شبانج  دیشخب 
تیاعر دندرک  ارکمن  قح  شوخ  ار  کلم  مارآ  ار  كدف  دندرب  *** تیاده عمش  نآ  تمحر  هیام  ناز  تمرح  هتشادان  تما  هک  سوسفا 

دندرک باـطخ  هداز  زا  باـت  لد  دـندرب ز  باـیان  رهوـگ  ناز  *** تیاـنع نـیع  نآ  ضیف  هطباـض  نآ  ضیف  هـطبار  نآ  ضیف  هطـساو  ناز 
تیامح

قاط وا  تقاط  دش  یلیلع  طرف  یلین و ز  هراسخر  یلیس و  تفای ز  ات 
بـصغ درک  رمع  هنیک  زا  درک  رتب  زور  ره  درک  رـشب  دورطم  *** وا کمن  نان و  دندروخ  همه  ملاع  دندرتس  هنیـس  زو  دندرب  همه  شـضیف 

وا كدف 
لفـسا دزیرگ ز  دورمن  دزیتس  هک  سکنآ  دزیخ  هچ  هک  لفاغ  *** وا کحم  زا  بلق  دـش  ادـج  هکنآ  ات  دـش  ادـخ  هار  رد  دـش  اضر  ملظ  رب 

وا كرد 
قاحلا قحب  ار  قح  شود  رب  هک  همطل  ناو  شولهپ  همدص  رد  شوزاب  تفاز  دش 

دز رمع  هک  مدنا  نیک  زا  دگل  ار  وا  نییبن  لیخ  رب  نیئآ  هلزلز  دش  *** دز ررش  هناخ  رب  دادیب  شتآ  زا  دادش  یناث  ناک  داد  رمع  روج  زا 
هحفص 224} }

دز رسپ  لتق  زا  شرارش  هنیس  رب  شرازن  مسج  اب  شراکفا  لاح  اب  *** دز رد  شتآ  زا  ملاع  ودب  شتآ  مع  رسپ  ملظ  اب  مسجم  رفک  نآ 
قاوشا تدش  اب  تفر  ردپ  يوس  سپ  تفر  رگج  زوس  اب  تفر  رسب  رمع  ات 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  رد 

مالسلا هیلع  رظتنملا  هللا  یلو  تعن  یف 
جازم شدش  يدرس  یمرگ و  نایم  یتیگ  *** جازتما تفای  مهب  هچ  يد  عیبر و  لصف 

جاجل هر  زا  نیمز  خرچ و  هک  بجعلل  ای  *** جاب جات و  تساوخ  کلف  نیمز ز  نیمز  زا  خرچ 
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گنج رهبز  ار  رمک  گنت  ود  ره  دنتسب 
زاس همغن  ناغرم  تفرگ ز  امس  يور  *** زاس مزر  زاس  نیمز  دومن  رف  بیز و  اب 

زاب کبک و  وهیت و  هتخاف  حیلملاوب و  زا  *** زاب هدومن  بلخم  رپهش و  هدوشگ  کی  ره 
گنلک هجیسوب و  هریس  راس و  باخرس و 

نامسآ غیت  زا  يرپسا  دیشک  رس  رب  *** نامسآ غیت  فکب  تفرگ  ناشکهک  زا 
نامسآ غیت  دشک  باتفاک  شیپ  ناز  *** نامسآ غیل  رب  تلاسر و  همان و  یب 

کنفشیپ قرب  زا  دز  گنج  لبط  دعر  زا 
هورگ یپ  زا  هورگ  داتس  یمه  رکشل  هوکش *** رپ  ناتخرد  لیخ  نیمز ز  رهب 

هوک درگب  هویرک  هوکشاب و  تفرگب  *** هوتس رد  تشد  دشو  لغلغ  رپ ز  رهد  دش 
گنهل اپ  هدروآ  فتکرب  هک  نمرها  نوچ 

نیمز رپس  غیت و  هدشرب  رهپس  يوس  *** نیمز رجش  ورس و  مزر ز  رهب  دروآ 
نیمز رشح  تابن و  تخاس  دیدپ  سب  زا  *** نیمز رذگهر  رهز  تفرگ  رذگ  هار 

گنرغ دش  كالفا  رد  ویرغ و  دش  كاخ  رد 
گرب زاس و  داب  رثا  زا  شدومن  تراغ  *** گرگت ناسریت  نیمزب  نامسآ  تخیر  یه 

كرک خاش  ربا و  رگم  دوب  لیپ  موطرخ  *** گرم دیسر  ار  لگ  یتسه و  تشذگ  ار  خش 
گنلپ هرهز  نتب  دیرد  شتبیه  زک 

تختب دز  هیکت  ناتس  کلم  هاش  وچمه  لگ  *** تخرد ناشف  شتآ  هزین  تفرگ  فک  رب 
تخس حلص  رما  دش  ورورس  ود  نیک  دندرک  *** تخب تشگ  ریت  لدج  ار ز  هقرف  ود  ره  نآ 

گنت گنج  راک  دش  رگشل و  ود  فص  دنتسب 
هحفص 225} }

سوط رب ز  زربیرف و  رفب  نورب  دمآ  *** سوکراو سوکلا  دز  هفوکش  نراق  سپ 
سوبکشا عرد  نتب  كاخ  درک  هزبس  زا  *** سوردنس ساس و  امش  يور  هچ  وا  زا  خرچ  دش 

گنرد شرب  رد  دنکن  ات  خرچ  ماهر 
یمتسر ریت  دز  هقعاص  کلف ز  لاز  *** یمرین يورین  یماس و  لاب  لای و  اب 

یمغیض مزر  کلف  درک  كاخ  ویداب  *** یمز دش  هتسخ  رگج  سوبکشا  هچ  يوزک 
گنچ زیتب  نایرش  لحک و  ادیرد  اروک 

هاپس وجگنج  نیا  دوخ  نسح  زامن  ناریح  *** هاگمزر ياشامت  رهب  رسپ ز  يا  زیخ 
هاوخ حلص  دندرگ  هب و  وت  دننک  نیک  زا  *** هام باتفآ و  کلف و  خرچ و  نیمز و  هوک و 

گنچب دوخ  فلز  رگ  هحلاصم  یپ  يریگ 
تسین مزع  لیم و  برط  يوسب  زجب  ار  سک  *** تسین مزر  اغوغ و  هگ  رسپ  يا  زورما 
تسین مزج  مزع  یشک  هدابب  زج  هک  ار  ام  *** تسین مزب  راتفگ  هچ  مزر  ثیدح  زگره 

گنز کلم  نیچ و  هش  فصو  مینک  رتمک 
راو تشهب  ار  ناهج  درک  تشهبیدراک  *** راذعلگ رای  يا  مضراع  تشهب  يا  زیخ 
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راتت زا  گشم  نمچ  لگ ز  غاب و  لبنس ز  *** رایب برط  مزبب  يوم  يور و  فلز و  زا 
گنرف هبید  نیچ  سلطا  اطخ و  زخ 

نک بایسارفا  رس  هساکب  شتآ  *** نک بارش  شوایس  نوخ  هچ  مرغاس  رد 
نک بان  نوخ  نوچ  یم  يورسخ  ماج  رد  *** نک باتش  شلتق  یپ  مغ  تسازویس  رگ 

کنک يوسب  دزیرگب  مغ  بایسارفاک 
سؤرلا یلع  یتشکب  هداب  ززیرب  طب  زا  *** سورخ هحیص  زا  سپ  غاز و  قیعن  زا  شیپ 

سولج رد  سواط  هچ  مارخ و  رد  کبک  نوچ  *** سوبع یطوط  ياوخ  دنت  رذت و  يا  زیخ 
کنلک همغن  هتخاف و  لوصا  نزرب 

نک جازملا  حیحص  شیوخ  قشع  رامیب  *** نک جاهتبا  لدب  ناج و  بیبط  يا  زیخ 
نک جازتما  لعل  رکش  باذم  اب  سپ  *** نک جالع  شلاخ  لفنرق  بل  بانع 

گنهراب دشابن ز  جالع  ار  هتسخ  نیک 
هحفص 226} }

يروآ راز  لگ  هلال و  لاح  مرش  زو  *** يروآ رازلگ  يوس  ور  هکنآ  تقو  دش 
يروآ رامیب  لد  تلاحب  یمحر  *** يروآ رامخ  سگرن  غاب  فرط  زا 

گنر درز  هصغ  زا  فکب  اصع  دش  جنر  زک 
نم هچ  نمچ  رد  ناهج  هاش  حیدم  یناوخ  *** نمز نمز  رد  ناهش  حدم  قیرط  یب  ای 

نسح هداز  نید  رورس  يانث  یناوخ  *** نسح همغن  اب  ینیسح و  شروش  اب 
گنه نامسآ  دجم  رتخا  شوه  نودرگ 

ناهج هرومعم  رواد  ناج و  ياراد  *** نامزلا بحاص  نیمز  نامسآ و  قالخ 
ناما طبهم  را  دشن  وا  فطل  نازیم  *** ناهن ام  مشچ  زا  نتشاد  روهظ  طرف 

گنسراپ ياج  گنس  دوب  رشح  رد 
لقا يرواد  زا  رثکا و  تسیگدنب  زا  *** لجا ام  كاردازیح  دش ز  هک  شتاذ 

لش لایخ  تسد  هدش  شتمشح  لیذ  زا  *** للز یحام  مه  تلالض و  علاق  مه 
گنل لوصو  ياپ  هدش  شتکوش  يوک  رد 

لیئربج مودعم  شتاذ و  دوب  دوجوم  *** لیلج رورس  نآ  فرش  زا  هنأش  لج  دق 
لین نایم  رد  ناور  دوب  زونه  یسوم  *** لیلد وا  فطل  رگا  دشیمن  ایبنا  رب 

گنهن لدرد  ناکم  تشاد  زونه  سنوی 
نوزف ینکمم  زا  رتورف و  یبجاو  زا  *** نورب ام  ماهوا  روصت  زا  تتاذ  يا 

نوخ دروآ ز  گشم  وت  رون  رهم  روشنم  *** نوکی ام  ناک و  ام  هدمآ  دیدپ  وت  زا 
کنس دروآ ز  لعل  وت  نامرهق  نامرف 

« راهنلا لیللا و  یف  ۀیربلا  قزار  ای  *** راحبلا ربلا و  یف  ۀیطعلا  بهاو  ای  »
راد ياپب  رب  نید  هر  رد  رادیاپ  يا  *** رادمجک مصخ  رگا  دیان  تسار  هار  رب 

کنن مان و  قوش  رسب  تسین  هک  ار  هقرف  نآ 
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تسین کنرف  لها  يوس  زجب  همه  لیم  *** تسین کنن  مان و  سوه  رسب  نونک  ار  سک 
تسین گنچ  رات و  زج  همه  سلاجم  بیز  *** تسین کنج  ریغ  ردپ  مامب و  ار  دالوا 

کنس هدروخ  سومان  هشیشب  ار  داجما 
هحفص 227} }

سیسخ تمهیب  هلبا  نابهذم  ال  *** سیلگنا سور و  زا  هدش  امب  اهملظ  سب 
سیل هلایپ  هت  يرخ  زار  گنرف  لها  *** سیپ بآم  یگنرف  سوجم  زا  رت  قمحا 

کنب سرچب و  تلفغ  هلمج ز  هتشگ  سونأم 
نمز رخفم  نامز  رخف  تانث  زا  تشگ  *** نمتؤم ریم  يا  تحدام  تسه  هک  ییحی » »

نم رازه  رهوگ  زو  نابز  زا  مفرح  کی  *** نم مالک  نارود  هشیا  تیانث  ردنا 
گنت رازه  رکش  زو  ناهد  زا  هتکن  کی 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  یلع  نیدحوملا  دیس  تعن  یف 
مارکا همزمز  مرک  خف  اخس  بازیم  *** مالسا رعشم  نید  هلبق  ناج  هبعک  يا 

مارحا دوران  افص  تیانمب ز  سک  ره  *** ماعنا کسنمرف  کلسم  رفظ و  نکر 
لابقا ردصم  يا  يدصقم  رجح  رجح و  زک  *** مالسالا ۀجح  زا  رب  ضیف  دوشن  زگره 

دیآ يرب  نامرف  رد  زا  نیما  لیربج  *** دیآ يرکاچ  یپ  تحیسم ز  هک  يزور 
دیآ يرواد  یپ  خرچ  شیهد  راراب  *** دیآ يرتشم  فرش  هم ز  تخر  رهم  رب 

لاجد نمیرها و  هنتف  زا  مغ  هچ  ار  ام  *** دیآ يرتشگنا  رگا  نامیلس  تسد  رب 
ربمیپ نید  دوش  تسار  تجک  غیت  زک  *** رفظم شخب  ناج  یسیع  يا  شک  لاجد 

رطاخب رفک  زا  یتلع  شدوب  سک  ره  *** رّونم قافآ  تتعلط  زا  هچ  دیدرگ 
لالعا زجب  لتعم  هراچ  دوبن  يرآ  *** رکیپ ود  غیت  زا  شتلع  امن  هراچ  وت 

میهید مسقا  الو  یگنروا  یحوا  لق  *** میظعت تعفر و  زا  هک  هاشیا  یئوتاریم 
میرکت تعلخ  تندما  نیمز ز  هچ  دشوپ  *** محز دومحم  یئاهاط و  دوصقم ز 

لاد دوش  فوخ  زا  هک  ورس  نوچ  تماق  سب  *** میم دوش  میب  زا  هک  راو  فلا  دق  سب 
هحفص 228} }

تسا ناهج  عاطقا  وت  فطل  زا  رب  ضیف  ای  *** تسا ناکم  نوک و  زا  رب  هبتر  ترگا  میوگ 
تسا ناهن  درد  زا  یهگآ  ار  وت  ریشمش  *** تسا نایبب  تجاح  هچ  تسا  نایع  هک  اجنآ 

لافیق گر  ار  ناک  *** تسا ناقفخ  ناطرس و  تمصخ  دساح و  رد 
لرغط هجنپ  رسب  داش  دیز  روفصع  *** لگ دوش  راخ  ناهجب  تلدع  هچ ز  اهاش 

لک هطساو  یتقلخ و  هطبار  نوچ  *** لفکت لامآب  قازراب و  هدرک  يا 
لامعا هضرع  ترب  دنیامن  هک  مدنآ  *** لضفت يامنب  ششخب و  ملق  شکرد 

قئادح بیز  یهد  ربا  سپ  رهم  نوچ  *** قئاف وت  ضیف  هدش  قافآ  همه  رب  يا 
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قئاقد تانآب و  داجیا  درب  تضیف  *** قئارط عبس  زا  هم  رهم و  تیوجتسج  رد 
لاقثم ةرذ  ولو  ریخ  دسرن  سک  *** قئاوع ماثآ و  زا  رگ  دناهرب  تفطل 

قافشا هر  زا  رفک  یحام  وش  مچ و  نوریب  *** قافآ سفنا و  رفک  تملظ  زا  هدشولمم 
قاشع هدرپ  يرد  هچ  زا  يرد  هدرپ  رد  *** قالخ ترضح  یک  هدرپ  نیشن  هدرپ  يا 

لاجآ مسرم  مه  یقلخ و  هطبار  مه  *** قازرا مساق  مه  یقزر و  هطساو  مه 
هیآب هیآ  یبن  نآرق  وت  تعن  رد  *** هیادب تدوجو ز  داجیا  دصقم  يا 

هیاپ وتب  ار  نید  هیام و  وتب  تسار  ناج  *** هیافن تسیلافس  كالفا  وت  ناوخ  رد 
لاعفا يرادهگن  مسا  زا  دنک  وا  ات  *** هیاق نون و  یلب  دنرایب  وحن  رد 

هحفص 229} }
هللااب مئاق  وت  مئاق و  وتب  میئام  *** هاگآ هدمآ  ادخ  رارسا  همه  رب  يا 

هاج کلف  ریم  يا  رکاچ و  کلم  هاشیا  «*** هالومل ناک  هدی  یف  ام  ودبعلا  »
لاطبا لتاق  يوش  غیت و  یشک  هک  مدنآ  *** هاوخ اهب  نیلعن  هراپ  یکی  رهب  زا 

رفاک هقرف  متس  زا  نیک  فص  ردناک  *** رفظم ریم  يا  نک  هاشنآ  یهاوخ  نیک 
رسارس بابحا  زا  دید  یهت  هصرع  سپ  *** ردارب نارجه  مغ  زا  شلد  تشگ  نوخ 

لابندب هدنام  هش  هتفر و  یگمه  نارای  *** ربکا هن  سابع و  هن  دید  اجب  نوع  هن 
بابحا تقرف  اوه  ّفت  شطع و  زوس  *** بات نت  ربص و ز  لد  شوه و ز  رس  هچ ز  شدرب 

باب رهز  تمس و  رهز  دید  ضوعب  ناکیپ  *** بآ بلط  رفاک  هقرف  نآ  زا  دومنب 
لاب رپ و  دروآ  ردب  نغرم  هچ  ریت  زا  *** بایرفظ تشگ  اغد  مصخ  وا  رب  هچ  يراب 

شنیت دندومن و  عطق  افج  ریت  زو  *** شنیبجب دز  متس  گنس  یلدگنس  سپ 
لال نایب  فصو و  زا  شدش  ییحی »  » هک هچنآ  تشگ  *** شنیعل رمش  رگدادیب  رجنخ  زو 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  رد 

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  انالوم  تعن  یف 
لاقع لقع  ياپب  نکفیم  سفن  رهب  ز  *** لاصخ هدیمح  لد  يا  رورغ  يارس  نیا  رد 

لاوز يارس  نیا  ردنا  لالم  رادب  نامم  *** لالم راد  رهد  تسا و  لاوز  يارس  ناهج 
لیحر لبط  گرم  رالاس  هلفاق  تفوک  هک  *** لاحر دشب  ناوراک  يا  یتمه  دینک 

هحفص 230} }
دادن گرم  نابرهمان  هیاد  تسد  هک  *** دازن لفط  چیه  مایا  هزوجع  نیا  رم 

دابق يابق  یک و  هالکو  سوط  ساسا  *** دابب داد  ملس  هاگرخ  دزرون  تخت  هچ 
لیلد تسین  بارغ  تکاله  هارب  زج  هک  *** داهن تسس  رهپس  زا  افو  قیرط  وجم 

روصق تانیاک  مادعا  زا  دادن  یم  هک  *** رورس زاس  نزح  شیع و  نک  شیطب  نیبب 
روبق هن ز  مسر و  داهنب  هرساکا  زا  هن  *** روصق هن ز  مان و  تشاذگب  هرصایق  زا  هن 

لیاو هقرف  مادعنا  زا  ار  وا  یکاب  هن  *** رورک فلا و  ماحدزا  زا  ار  وا  یمیب  هن 
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نیجع كاخ  تسا  هدش  رکشب  هکنآ  یئوگ  وت  *** نیمز ریز  دنا  هدوسآ  سب  نابلرکش ز 
نیرسن هلال و  يروس و  لبنس و  هدیمد  *** نیبج فلز و  ناشرهچ و  طخ و  دایب  ای  و 
لیتق هتشگ  گرم  دادیب  رجنخ  همه ز  *** نیمغ هدنام  رجه  راوخنوخ  يداوب  همه 

نونجم هلان  داهرف و  هشیت  يادص  *** نونج تشد  قشع و  هوک  زا  دسریم  زونه 
نّونلاذ هیرگ  بویا و  هلان  ياون  *** نون لد  زا  تشد و  فرط  زا  دسریم  زونه 

لیئارسا ياون  رذآ  لدب  دنزیم  هک  *** نوزحم رگم  نزحلا  تیبب  تسه  زونه 
راصبالا ولوا  ای  هنم  اووربتعاف  هک  یطخ  *** رازم حول  يو  رب  ار  ناهشداپ  هتشون 

رام همعط  تسا  نت  روم و  نکسم  تسا  رس  *** رامد ریش  رذب  هدروآرب  هکیسک  نامه 
لیلذ راوخ و  هداتف  تلذم  كاخب  نونک  *** رارق زانب  شیدوب  رگا  تزع  دهمب 

« ماثالا بونذلاب و  الغتشم  تنک  و  ***» مایالا یضم  دق  لدیا و  یتلفغ  باوخب 
« مانی فیک  بحملل  ًابجع  کل  تیدف  ***» مارح باوخ  تسار  وت  يرای  یقشاع  هکرگا 

لیپ رطاخب  ناتسودنه  روشک  رایم  *** مامز سفن  تسدب  لفاغت  طرف  هدم ز 
هحفص 231} }

نافوط همدص  یجان ز  یحون و  هک  رگد  *** ناویح همشچ  باریس  يرضخ و  هک  رگا 
نازوس شتآ  نمیا ز  یلیلخ و  رگ  و  *** نامقل یتمکحب  ردنکسا  هک  را  تمشحب 

لیئارزع گنچ  رخآ ز  تتسین  صالخ  *** نارمع یسوم  شخب و  ناج  یسیع  هچ  ای  و 
هابت  لاح  تسا  هدش  راکف و  رکف  تسا  هدش  *** هایس هانگ  زا  هتشگ  ناج  هرهچ  هک  ارم 

هانگ موجه  زا  مه  نایصع  رثا  وت  زا  مه  *** هار میورب  تهج  شش  زا  دش  هتسب  هراچ  ز 
لیفک رصع  ریم  فاطلا  مددرگ  هکنآ  زج  *** هانپ يوس  چیه  مرادن ز  يور  چیهب 
رصن تیآ  تسوا  لالجا  تیار  شقن  هک  *** رصع مئاق  ریم  رصنلا  وذ  مرکا  یلو 
رصق یئافطصم  لالجا  هدش  وا  صخشب  *** رصح یئایربک  تایآ  هدش  وا  تاذب 

لیلذ ریپ و  تسار  قشع  هر  ناهرمگ  هک  *** رصعلا دصقم و  رجفلا و  ینعم و  هبترب 
رف رفعج  اخس و  یسوم  لئاصخ و  اضر  *** رظنم یقت  اطع  يداه  لیامش و  نسح 

رهظم یمطاف  يوخ و  نسح  يور و  نیسح  *** رثا شیدجاس  دهز  يرقاب و  ملع  ز 
لیدع هیبش و  یب  دنوادخ  تاذ  هچ  وا  لب  *** ربمغیپ يافطصا  يردیح و  رفب 

« نوکیف نک  لوقی  ئیشب  دارا  اذا  ***» نوچیب رداق  هچ  تردق  هک ز  هناگی 
نوحشم واب  ایبنا  زک  تفارش  نآ  ره  *** نورقم واب  ایلوا  زک  تلالج  نآ  ره 
لیلجتلا مزال  راتخم  دمحا  تاذ  هچ  *** نونکم رهاط و  راداد  دزیا  رون  هچ 
میرکتلا مزال  ۀمرحلا  مزتلم  ویدخ  *** میظعتلا بجاو  هعاطلا  ضرتفم  ماما 

میظع ضیف  ناگتسخلد ز  أجلم  هانپ و  *** میمع فطل  ناگدنامرد ز  عجرم  ذالم و 
لیلع ياود  دوب  شدای  مرکا  دج  هچ  *** میقس يافش  دوب  شمان  مظعا  مسا  هچ 

هحفص 232} }
نک یئادخ  دوخ  دنوادخ  كاپ  کلمب  *** نک یئآ  دوخ  ینیب و  دوخ  اناگی  ادخ 
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نک یئایربک  وت  یئایر  ربکز و  يرب  *** نک یئامندوخ  راوادخ و  هدرپ  زآرب 
لیلج يادخ  تیدنوادخ  تسا  هداد  هک  *** نک یئاتسدوخ  دنوادخ  كاپ  تاذ  هچ 

قیقع نمی ز  دوش  ابیز  هک  تسا  وت  رماب  *** قیقش نمچ ز  دش  ایوب  هک  تسا  وت  مکحب 
قیحر ساک  قیرح  ران  هچ  تسا  وت  رهق  ز  *** قیرح ران  قیحر  ساک  هچ  تسا  وت  رهم  ز 

لیبس نایداه  دنیوپ  وت  لیبس  يوس  *** قیرط ناورهر  دنیوج  وت  قیرط  هر 
لاجد هنتف  ملاع ز  هدشرپ  هک  ایب  *** لاف خرف  مودق  كرابم  حیسم  يا  وت 

لالم گنز  هتسشن  نید  هنیآ  رهچب  *** لالض روفو  سب  تعدب ز  مکارت  سب  ز 
لیلخ هچ  هدمآ  فک  رب  ناور  دقن  حیسم  *** لالجا روشک  هاشیا  وت  راثن  یپ 

رآ رب  مانا  هش  نید  تیامح  یپ  *** رآرب ماین  زا  غیت  ادخ  ریش  هچ  اهش 
رآرب مان  راع و  گنن و  یب  هقرف  ناور  *** رآرب ماقتنا  تسد  ادخ  نیتسآ  ز 

لیتق دایز  هداز  متس  زا  تشگ  هک  *** رآرب ماگ  ماک  هنشت  هشداپ  رهب  ز 
نیسح تسا  ربمیپ  طبس  هک  تفگن  یسک  *** نیسح تسا  رواد  بوبحم  هک  تفگن  یسک 
نیسح تسا  ردارب  ار  نسح  تفگن  یسک  *** نیسح تسا  ردیح  دنزرف  هک  تفگن  یسک 

لیلس تسار  لوسر  خرف  هک  تفگن  یسک  *** نیسح تسا  ردام  شارهز  هک  تفگن  یسک 
شنت شنمدب ز  مصخ  دنکن  نورب  ات  هک  *** شنهریپ ریز  دیشوپب  هنهک  سابل 

هحفص 233} }
شنطو اونین  تشد  دش  هک  ساسا  دش  هچ  *** شنفک البرک  كاخ  دش  هک  سابل  بش  هچ 

لیجعت ارچ  شنتشک  یپ  رعش  دومن  *** شندب رب  تشاد  قلعت  حور  زونه 
رهن ود  دزنب  نامهیم  دوش  هتشک  هنشت  هک  *** رهب هتفاین  سک و  هدینشن  هدیدن و 

رهجب رسب و  ناور  بآ  دنک  بلط  یسب  *** رهم وا  ردام  رهب  دوب  رهن  راهچ 
لیبس دننک  اربآ  نآ  دد  وید و  رهب  ز  *** رهقب دنرب  شرس  رجنخ  بآ ز  دنهد 

لاماپ شرکیپ  تشگ  ارچ  بسا  مس  ز  *** لآ ربمیپ و  رب  رد  رگا  دوب  زیزع 
لاج هچب  نابراس  تسد  زا  دشو  وا  تسدب  *** لآم هب  نامسآ  دز  ناتسد  هچ  هکنآ  منادن 

لیمج لامج  الط  تشطب  دومن  یهگ  *** لالج تشگ  دیدپ  شتخرد  خاش  یهگ ز 
زیرنوخ رجنخ  ناشطع ز  بل  دش  دیهش  *** زیزع نامهیم  بآ  بل  هک  دش  هچ  ببس 

زینک دندش  ادخ  میرح  ناوناب  هچ  *** زیجح هاش  لایع  ناریو  هفوکب  ای  و 
لیبس نبا  وچ  نان  همقل  یکیب  ناشتاکز  *** زیمت روعش و  یب  موق  افسا  اودنهد 

ریس هار  هتشگ  هفوک  يوسب  البرک  ز  *** رشب رخف  مانالا  ریخ  ترضح  لایع 
رسب درگ  هتسشن  اپب و  راخ  هدیلخ  *** رت نوخ  زا  هدید  کنخ و  شطع  بل ز  ود  همه 

لیئربج هآ  هچ  ییحی »  » هلان ياون  *** ررش هدنکف  ناهج  ناجب  هیضق  نیا  زا 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  یلع  یلاوملا  یلوم  تعن  یف 
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ماد رون  تلاله  زا  نابرق  هام  دیامن  ات  *** مالغوربا لاله  يا  زیخرب  تسا  نابرق  هام 
هحفص 234} }

ماج لکش  یلاله  رد  نمک  ناس  دیشروخ  هداب  *** مامت ردب  تیوربا  لاله  زا  يا  رینسم 
لیبسلس نوچ  هداب  مشون  ماج  یلاله  رد  *** مادتسم تلاله  نوچمه  يوربا  قاطب  ات 

« مارحلا رهش  یضم  یقاسلا  اهیا  ای  الا  مق  ***» ماج لکش  رب  يودیع  لاله  دش  اراکشآ 
ماع دیع  مرکم  يا  شکلد  حبص  كرابم  يا  *** ماع ماعنا  صاخ  فاطلا  دصب  دمآ  دیع  حبص 

لیمج يور  نایع  نک  سلجمب  اسآ  باتفآ  *** مامت ردب  تسا  هرهچ  لاله و  خرف  تیوربا 
« حابصلا حال  دقف  برشا  مق و  دخلا  رینم  ای  ***» حار دنمانیم  هک  لد  حور  حور و  تایح  ناز 

« حالصلا لها  اوقفنی  یتح  ربلاولانی  نل  ***» حالف هیام  نازود  یماج  نک  ماعنا  ارم  سپ 
« لیبسلا دشر  یلا  یندشرا  دشرلا  لیبس  ای  ***» حار دهاش ز  ناجز  دهاز  دوخ  بوبحم  زا  سک  ره 

یط دیدرک  یگدنز  طاسب  میاسآ  متاح  *** يد راکشآ  تشگ  ار  رمع  راهبون 
یک لصو  نآ  وک  رمع  نآ  دوس  هچ  تلصو  یب  رمع  *** ینب ای  مق  نم  رمع  دش  یط  لصو  يوز  راز 

لیج دعب  الیج  هلمج  نارای  دنگرم  هتشک  *** یک دوب  یک  دمآ و  یک  مج  هک  سک  دنادن  یم 
رایب ینابرق  رهب  زا  ناج  تسا  ینابرق  لصف  *** رایب یناحیر  حار  یقاس  تسا  نابرق  دیع 

رایب یناشخدب  لعل  فجن  رد  يا  لاح  *** رایب ینامر  توق  ای  کت  ماج  نیرولب  رد 
لیلد ناج  روطب  منارمع  روپ  نوچ  دوش  ات  *** رایب ینارمع  هاش  ردیح  رهم  ماجب  یم 
فارتعا نایوگ  کیبل  تتمدخ  رب  منکات  *** فاطم ار  ناج  تا  هبعک  يا  ایب  ایوربا  هلبق 

فالتخا نیا  نک  عوفرم  امن  وربا  هلبق  *** فالخ دمآ  رگ  هلبق  رد  یسب  ار  دهاز  ام و 
هحفص 235} }

لیلخ نابرق  ار  شیم  نم  منک  نابرق  ار  شیوخ  *** فاوط تیوک  هبعک  ردنا  ددرگ  رسیم  رگ 
ار قافالا  ۀبعک  ادیوه  نک  هولج  *** ار قاشعلا  ۀلبق  وربا  زاس ز  رهاظ  وزیخ 

ار قاتشم  لد  يرآ  افص  ردناک  نک  یعس  *** ار قاثیم  نک  زاس  تورم  زا  زاس  هورم 
لیئربج رپ  هار  شرف  تسار  تعامج  نیک  *** ار قافشا  تا  هبعک  نافکاع  زا  ریگماو 

مینادنز دوخ  عبط  يانم  رد  تینم  زا  *** میناسفن هقلع  دیق  دنب و  ردنا  هک  ات 
مینابرق رب  قاتشم  تا  هبعک  ردنا  هکیا  *** میناطیش نترب  نکمم  هرمج  یمر  تسین 

لیلجرم از  ادف  دیآ  میظع  حبذ  ار  حور  *** میناهرب نت  دیق  زا  ینابرق و  ینک  رگ 
مرح رب  تیزم  دراد  فجن  تشد  فرش  زا  *** مرج مدقت ال  لک  رب  دوب  ار  لد  هبعک 

مرک تاقیمو  تسا  لابقا  بازیم  اردناک و  *** مرتحم شمیرح  هکنیا  تسا  هبعک  میرح  نوچ 
لیلع ره  ياود  تسا و  میقس  ره  يافشوک  *** ممه خف  رفظ  رجح  رف  نکر  نید  کلسم 

راذگ وا  رد  ار  لقع  لوسر  دشاب  فرش  زا  *** راگدرک شرع  تسوک  لد  هبعک  رب  ابحرم 
راگدرک عتمت  شرمع  هرمع  زا  رادیوج  *** راکب دران  وا  رد  تعاط  هرمج  یمر  هکنآ 

لیف باحصا  اب  تسا  لیبابا  لیخ  هصق  *** رامد اروا  بضغ  لیجس  درآ ز  نورب  شوخ 
تسا مک  شگنسرف  هک  نک  ترایز  ار  لد  هبعک  *** تسا مدقا  لد  هبعک  لک  هبعکرب  را  لدیا 
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تسا مکحم  يراگدرک  لبح  وچ  شضیف  هتشر  *** تسا ملاع  فاطم  تبتر  زا  هک  هبعک  نآ  هصاخ 
هحفص 236} }

لیا لیا  ار  ایلوا  هقرف  هقرف  ار  ایبنا  *** تسا مظعا  ذالم  مه  تسا و  مخفا  هانپ  مه 
میحج ران  قح  درک  ناتسلگ  وا  لیلخ  رب  *** میقم وا  ماقم  رد  دش  لد  هبعک  شیوک  هچ  دش 

میطح نک و  رو  رعشم  انم  فیخ و  مزمز و  *** میرح يوک و  ضراع و  شکلد  يور  ابیز  لعل 
لیزج رجا  ینعم  شیور  لابقالا  ةورم  *** میظع زوف  کلسم  شیوک  مالسالا  ۀجح 

راکشآ درک  یتمعن  مکیلع  تممتا  رس  *** راگدرورپ ترضح  شدوجو  زک  يرایرهش 
راقفلاوذ الا  فیس  یلع ال  الا  یتفال  *** راگدرک رما  شلیربج ز  تفگ  اجیه  زور 

لیخم هابور  ریپ و  گرگ  گنل و  لاغش  زا  *** رازراک رد  دسریم  یک  نایز  ار  ناریش  هزرش 
رزو الک ال  مصخ  اتفگ  هک  ینافوط  تشگ  *** رذت یبر ال  حون  نوچ  ات  تفگ  شراقفلاوذ 

رفملا نیا  صانملا  نیا  تفگ  نوعرف  نوچ  مصخ  *** رگ هولج  یسوم  هچ  دش  شغیت  ياضیب  دی و  ات 
لین دور  دش  وا  زا  یطبق  یطبس و  رب  نوخ  بآ و  *** رد تشد و  دش  وا  زا  یعیش  ینس و  رب  لگ  وراخ 

دشریطم ربا  وا  غیت  طیحم و  رحب  وا  تسد  *** رینتسم اجیه  تشد  دش  شضراع  رون  نوچ ز 
ریت غیت و  نودرگ  دروآ  باهش  زو  هرجم  زا  *** رینم رهم  نیز  دیدرگ  ون  هام  زا  باکر  دش 

لیطتسم حمر  تخاس  یعاعش  طخ  زا  سمش  *** ریدتسم زرگ  تسارآ  رمق  صرق  وا  خرچ 
نیرس رب  دز  رب  غاد  شلعن  کشر  زا  خرچ  گنخ  *** نیمز يازفا  تنیز  نوچ  شلدلد  مس  تشگ 

نیمث رد  دش  تسود  رهب  زیت و  نمشد  رهب  *** نیک زور  رد  نوچ  تشگ  شفاصم  درگ  دمجنم 
هحفص 237} }

لیلذ ره  لذم  مه  زیزع و  ره  ّزعم  مه  *** نیعم ار  ناریقف  مه  ثیغم و  ار  نابیرغ  مه 
لبه تال و  نیمز  يور  رب  دنکفا  مرح  رد  *** لجوزع ادخ  نید  شیاریپ  یپ  زا 

لجا وا  ناش  تسه  یئادخ  زج  مناوخ  هچ  ره  *** لصحام شتاذ  تشگ  ار  ناکم  نوک و  یتسه 
لیدعیب لوسر  نوچ  هیبش و  یب  یئادخ  نوچ  *** لدب هبش و  یب  تسوا  كاپ  تاذ  هناش  لج 

وت ناویا  تعفر  یهلا  شرع  زارت  رب  *** وت نابرد  سدقلا  حور  رکاچ و  احیسم  يا 
وت نأش  رد  همش  دمحم  نآرق  هلمج  *** وت ناملس  هبتر  دیازس  ار  نامیلس  یک 

لیبق نیا  نکمم  هن  تسا و  قیرط  نیا  بجاو  هن  دوخ  *** وت ناکما  ای  تسا  وت  بوجو  رد  ناریح  لقع 
روضح نامرح  رهد و  يافج  زک  رخآ  یمحر  *** روم تسین  لباق  هچرگ  تراوج  رب  نامیلس  يا 
رون ةوکشم  ار  رهد  يارستملظ  وا  رب  نک  *** رورسلا راد  نزحلا  تیب  تحد  ام  ییحی »  » هب دش 

لیلقلاب ریثکلا  یطعی  ایربک  تاذ  وچ  وک  *** روفغ دنوادخ  فطل  رهظم  تدوجو  يا 
بیرق حتف  دیآ و  هللا  نم  رصن  میک  ات  *** بیکش ناج  زا  تقاط و  نت  زا  بات و  لد  زا  تفر 

بیجع ندرک  وزرآ  يرآ  تسین  ناناوج  رب  *** بیصن یب  رخآ  مدنام  رمع و  تشگ  یط  وزرآ  ز 
لیفک یفک  فک  زا  ار  ام  يزور  هدش  يا  *** بیبط یفاش  مد  زا  ار  لد  لاوحا  هدش  يا 

بات هامیا  تلدعم  رهپس  زا  ابیز  رهچ  *** باتهام رونم  دیآ  باتفآ  رونز  ات 
هحفص 238} }
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باتم ور  ناجازم  اب  رح  ام  زاسآ  باتفآ  *** باتفآ ردنا  تام  ابرح  عبطلاب  دوب  ات 
لیتق اداب  افج  غیت  زا  وت  قوش  یب  هک  نت  *** تبابک اداب  الب  ران  رد  وت  رهمیب  هک  لد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  نامز و  مدرم  تمذم  رد 

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  ءانث  نارودلا و  ءانبا  مذ  یف 
قیرط قدص  نخس و  قدصم  دعولا و  قداص  *** قیفر دوب  ارم  سراپ  زا  یفراع  اسراپ 

قیفر هنهک  نآرم  تشگ  وت  هچ  لاوش  هام  *** قیلخ جنس و  نخس  نادنخس و  ارآ و  سلجم 
لیحر لبطاقب  يوس  انف  راد  زا  تفوک 

باضخ هتسب  انح  نساحمب ز  نساحمز  *** باوخب شود  ارم  رادیب  علاط  نآ  دمآ 
باوج هدیدنسپ  داد  ما  هس  ود  یلاوسب  *** باقعو یبقع  هک ز  هب  ارت  هللا  بیط 

لیمکت شتاملک  ضیف  درک ز  ارم  هک 
نارفغ زا  روفغ  بر  ار  همه  دشخب  تفگ  *** نایصع يازج  گرم  زا  سپ  تسیچ  شمتفگ 

نان هصغ  دوبن  ار  یسک  هک  سب  نیا  تفگ  *** ناحجر دراد  هچ  هأشن  نآ  رب  هصرع  نیا  متفگ 
لیخد لخد  دوبنو  جارخ  جرخ  دوشن 

مهرد مهرد  یپ  زا  مژد  رانید و  رهب  *** مه تنحم و  رپ  هصرع  نیا  رد  دیتسه  دنچ 
مه تمه و  ناتیزیرنوخب  فورصم  هدرک  *** مهاب رجاف  رجات  روخ و  تفم  مکاح 

لیلذ دایص  فک  رد  تفص  دیص  یگمه 
تسادیپ شراهب  لصف  زا  هک  تسوکین  لاس  *** تسادیپ شراک  همه  ناهافص  هک  هکنیا  هصاخ 

تسادیپ شرانک  رود و  زا  شوخ  راثآ  همه  *** تسادیپ شراغط  لکش  زا  هک  تسا  بوخ  تسام 
لیدع لدع  زا  سکچیه  دوشن  ار  وا  لها 

هحفص 239} }
زان دیامرف  هک  هچنآ  شکب  شاب و  بداب  *** زاین ضرع  ینک  زابخ  رب  رد  را  یهاوخ 

زاب ار  شمشچ  هشوگ  دنکن  سک  يوس  وا  *** زارد تسد  نکم  دیشروخ  هم و  صرق  يوس 
لیبقت شتسدب  دنیامن  رابدص  ودرگ 

نتفگ ناسآ  شمناوتب  هک  تسین  یلکشم  *** نتفگ ناوتب  هک  تسنآ  هن  زابخ  حرش 
نتفگ ناکد  هچ  منهج ز  تسوا  هکد  *** نتفگ نان  نداد  ناج  وا  رب  ناسکی  تسه 

لیوع تساریف و  زو  تسا  قیهش  ياج  همه  هک 
لاغش ریش  اب  هتخیمآ  گس  هیپ  ًابلاغ  *** لاقب نجورب  بوغرم  نغور  ضوع 

لاقثم وزارت  گنس  زا  زجب  دشورفن  *** لاح شنیا  دوب  هک  یعاتم  زار  يرتشم 
لیقث ّرج و  ملا  ردنا  دتف  ادابم  هک 

بابک قلخ  لد  تشوگ  مغ  هدومن ز  هک  *** باصق زج  یسک  شوپ  بصق  رهش  رد  تسین 
باوج هنوگنیا  دهد  هرب  تشوگ  را  یهاوخ  *** بارخ کلم  همه  دادیب و  دابآ ز  تسوا 

لیلخ دزن  ادخ  هداتسرف  دوب و  یکی  هک 

http://www.ghaemiyeh.com


عبرم دش  نیمز  ياصقا  ار  ناپوچ  وزب  *** عترم دش  نیرب  كالفا  ارنا  دنفسوگ 
عفنی هدش و ال  دساک  دساف و  صقان و  *** عبت دهعب  تشوگ  زا  رگا  میان  دوب 

لیلق محل  يرخب  يریثک  هجو  زا  رگم 
جنگ يران  فکب  هک  رگ  يروخ  زازر  گند  *** جنرب لام  بلط  زا  جنرب  رهب  زا  ینک 
جنبلا رذب  ای  هشفاک  يروخب  دیاب  هنرو  *** جنرم چیه  تدهدرگ  شر  سراگ و  ضوعب 

لیبس دس  هدش  كوتلش  نکسم  يوس  هک 
تسانف تسا و  ناغف  تسا و  رقف  همه  ار  نافراع  *** تساعد تسا و  زاین  تسا و  زجع  همه  ار  ناسکیب 

تسادیپ شلیبس  شیر و  رد  هک  داب  نامه  زا  *** تسا رما  زا  یکی  كالما  عراز  وا  هکناو 
لیب هسب  شنارگد  توک  هلگ ز  یس  تسه 

فانصا یقاب ز  هچ  فاصنا  يوج  درادن  هک  *** فارص رب  رگم  دندادن  فاصنا  هرهب ز 
هحفص 240} }

فاحجا دوتع  طرف  زا  دنک  مک  نآ  فصن  *** فاص هکس  درگن  ینارقب  یفلاز  رگ 
لیوحت دناتسب  يریقف  یهجو ز  هکنوچ 

هاک زا  يریعشب  دناتسن  ار  شنمرخ  *** هایس لوپ  سک  هک  رهش  نیا  رد  میدیپس  ور 
هافسا او  فکب  خرس  رز  تسین  ار  هکناو  *** هانگ طارفا  زا  دراد  ور  يدرز  شلماح 

لین هب  هرهچ  دوش  هد  زا  دوس  نم  نوچ  درب  وگ 
فانصا یقاب ز  وچ  فاصنا  يوج  درادن  هک  *** فالع ناکدب  دتفیب  شاکیا  شتآ 

فازگ فال و  یب  هک  دننانس  یلوخ و  رمش و  *** فاکا انب  هلعف و  یطقس  زود و  هراپ 
لیب زا  نآ  درب  قلخ  رس  هشیت  زا  کی  نیا 

تامم لیم  انف  مزع  دوبن  ار  یسک  هک  *** تاوما ثلث  نتفرگب  تساه ز  هصق 
تایحب تیم  ثراو  رسب  دیآ  همه  *** تاصرع رد  درذگ  یصاع  هدنب  رب  هچنآ 

لیمحت نیز  ارقفلا  باصم  هللا  مظع 
ریقف يوس  نارگ  زرگ  ابا  دنباتشب  *** ریکن وچ  رکنم  تئیه  اب  همه  ینالماع 

ریفکت مدننک  راک  نیا  هک  میوگب ز  رگ  *** ریحذ جنر  ناشتلبس  دهد  هک  یقیرطب 
لیدبت مرآ  رگد  فرحب  هصق  نیا  هک  هب 

میاجرباپ دحلم  کی  هلسلس  نیا  ردنا  *** میالم دهد  گرم  ادخ  زین  ار  هدنب 
میاضعا رب  هتفای  هر  هک  تسازآ  صرح و  *** میاپ رب  دسح  ربک و  زا  دوب  يدنب  ياپ 

لیلد فطل  زا  دوش  ناکاپ  تمه  مرگم 
کنلپ مرچ  وا  ردژا  نوچ  هزیندرد  هک  *** گنچ مغیض  مد  راتفک  ملاظ  مکاح 

گنچ رد  ار  ناگس  هداتفا  يوهآ  دنک  هچ  *** کنر هتخاس  ارقف  نوخب  گرگ  نوچ  هجنپ 
لیپ مس  اجک و  هتخوس  رگج  ریجخن  نت 

نم مساد  لثمب  مغ  زا  هدش  مخ  دق  ز  *** نم مسامآرد  بادز  هدروخ ز  نوخ  هکسب 
نم مسالفا  رد  ساوس  وز  سانسن و  سان  *** نم مسانسن  وچ  موقنیا  فک  رد  التبم 
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لیعم صخش  دنک  هچ  ایادخ  رهش  نینچ  رد 
هحفص 241} }

اشخب متایح  بآ  ناهج  تسا  تاملظ  *** اشخب متاجن  هطرو  نیا  رد  فطل  زا  بر  ای 
اشخب متاذ  ملاع  زا  هولج  رثا  اب  *** اشخب متانسح  رب  لهب و  متائیس 

لیئارزع مدهد  یصالخ  هک  امرفب  ای 
رصن تیآ  حتف  تیار  وت  تسادیوه ز  هک  *** رصع مئاق  همئاق  يا  نسحلا  نب  ۀجح 

رصع نیا  رد  ناهر  رقف  زا  ار  ییحی »  » هدنب *** رصح وت  تاذ  رد  هدش  یئادخ  تایآ  همه 
لیفک تیفاک  فک  ار  ام  يزور  دوب  هک 

روهظ وت  تاذ  تسار ز  ادخ  تایآ  همه  *** روفغ دنوادخ  فاطلا  رهظمیا  یهز 
روتفب تلامک  فاصوا  رد  مه  نیب و  رود  *** روصقب تلالج  كاردا  رد  لقع  امنهر 

« لیلک رکفلا  دغ  نوکلا  ۀطساو  ای  کیف  »

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  رد 

مالسلا هیلع  مئاقلا  ماما  ءانث  یف 
لامک ضایر  ورس  وت  دق  يا  *** لالج رهپس  رهم  وت  خر  يا 

لامش لیامش  شیپ  ار  وت  هریخ  *** موجن لیاضف  دزن  ار  وت  هریت 
لامه ار  تفک  تسا  یسوم  فک  ین  *** ریظن ار  تمد  تسا  یسیع  مد  یف 

لاصتالا یلع  وت  ماع  تمحر  *** عاطقنا الب  وت  مان  تمعن 
« لاثملا لاحم  زعلا  یف  کتاذ  *** ریظنلا میدع  دجملا  یف  کصخش  »

لآملا ریخ  تروص  وت  هگرد  *** بآملا نسح  ینعم  وت  تمدخ 
لاب نازیمب و  دیهان  دبای  *** فرش ناطرسب  خیرم  دیوج 

لاکن نآ  اب  دشخب  رگا  ترهق  *** نیعم نیا  اب  ددرگ  رگا  تفطل 
« لازی دمص ال  هللااب  مئاد  *** لوزی دحا ال  قحلاب  مئاق  »

« لامکلا نیع  کنیع  نع  فرص  *** دوسحلا دیک  کصخش  نع  دعوب  »
لاؤس یب  دسر  هک  یقزر  وت  دوج  *** باتع یب  دهد  هک  يربا  وت  تسد 

لاون هاگب  تسا  لیخب  لین  *** اغو زورب  تسا  لیلذ  لیپ 
لام تسا  لامر  هچ  تمشح  رب  رد  *** میس تسا  میسن  هچ  تتسد  رب  رد 

هحفص 242} }
لاکش ریش و  نک  مدمه  وت  لدع  *** هرب گرگ و  هد  تفلا  وت  سأب 

لازه تکلک  تسار ز  یبغ  مشخ  *** نمس تتخب  تسار ز  یبن  عرش 
لالتعا ره  عفاد  وت  تحص  *** شاشتغا ره  عفار  وت  تمه 

لادج یط  وچ  هتخاس  تتمحرم  *** داسف عطق  هچ  درک  تتلدعم 
لاعتفا دش  همه  لعافت  نزو  *** لاغتشا دش  همه  عزانت  باب 
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لامث نامیتی  رهب  زا  تهگرد  *** هانپ ناریقف  رهب  زا  تترضح 
لاین تعیطمب  دتسرف  جات  *** نیگن تمالغب  دراپس  تخت 
لاحم نکمم  وت  رهق  اب  دشاب  *** رهپس هرذ  وت  رهم  اب  دیآ 

لالجلا وذ  زا  سبتقم  تمرک  يا  *** ایربک زا  بستکم  تفرش  يا 
لاح ضرع  یب  یلاوحا  زا  فقاو  *** رس فشک  یب  يرارسا  زا  هگآ 

لاد شقن  مدق  همدص  زا  هتخاس  *** نون لکش  ملد  هصغ  زا  هتفای 
« لاصنلا ینتحرج  ام  اذا  تنک  *** ماهسلا ینتب  رض  ام  اذا  ترص  »

لاقتنا ریت  رس  رب  دنک  ریت  *** دانتسا مهس  رس  رب  دنک  مهس 
لایتحا زا  دیاسرفن  خرچ  *** ناتتفا زا  دیاساین  رهد 

لاله ناهافص  کلف  رد  مردب و  *** لیلذ نازیزع  دزن  رد  مردص و 
لاعن فصب  ردص  مبلطیم  *** قیرط فلخ  هار ز  مرپسیم 

لاون رحب  وت  دوج  يا  یتمحر  *** مرک ربا  وت  تسد  يا  یتمه 
لالز بآ  وت  فطل  يا  ما  هنشت  *** ریطم ربا  وت  ضیف  يا  ما  هتسخ 

لاغتشا يربهر  زا  رگا  هآ  *** التعا یهرمه  زا  رگا  داد 
لاح هچ  مرما  لبقتسم  یهاوخ  *** لبق هچ  ملاح  هدنیآ  يراد 

لازتعا رگا  مراد  ارعش  زا  *** افتخا رگا  میوج  ابدا  زا 
لاقم بیز  وت  حدم  زا  مهدیم  *** مالک بیط  وت  مان  زا  منکیم 

لاف دنریگ  همه  مرعش  هک ز  ات  *** رهب دنبای  همه  مرثن  هک ز  ات 
لالح مشیط  هتخاس  کلف  دیک  *** مارح مشیع  هتشاد  نامز  روج 

هحفص 243} }
لاس هام و  یمه  دنناور  هک  ات  *** بش زور و  یمه  دنناود  هک  ات 

لابب دراد  وت  قشع  نم  وچ  هک  ره  *** لدب دراد  وت  رهم  نم  وچ  هک  ره 
« لانی ام  یلا  هللا  هغلب  *** موری ام  یلا  هللا  هدعسا  »

لازی نم ال  هقاف  نوچ  شکلم  *** مانی نم ال  هدید  نوچ  شتخب 
مالسلا هیلع  رظتنملا  ماما  ءانث  یف 

لگ هچ  بآ و  هچ  زا  وت  ایا  یتسه  *** لگ هچ  ناتبعل  کشر  خرب  يا 
لگشم منتسگ  نامیپ  وت  زا  *** نامسآ مندیرب  ناج  زا  عمط 

لد هلفاق  رازه  دص  یبشب  *** تفلز مخ  رد  هدرک  مگ  هار 
لباب هچ  رد  توراه  هک  ای  *** تنادخنز رد  تسودنه  لاخ 

لفاغ ور  هار  هار و  رد  هاچ  *** دوب تلعل و  مزع  درک  اهراب 
لحار وا  ردنا  دیآ  میقم  هک  *** برای ار  قشع  تسا  راید  هچ 
لحاس یب  رحب  وت  قشع  رحب  *** راهم هتسسگ  نم  رمع  یتشک 

لیاه هط  روب  هداتف  هک  *** ادخب یمحرت  ایادخان 
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لیاز دوشیمن  لد  زا  ترهم  *** ببس هچ  زا  رونا  رهم  تخر  يا 
لجعتسم رمع  هچ  یباتشیم  *** شیپ بیقر و ز  تیپ  زا  گرم  وچمه 

لفحم هرهز  مزب و  همیا  *** رایب لیهس  يرتشم  يز  زیخ و 
لقاع دروخیمن  ینید  مغ  *** لهج هک ز  يروخ  مغ  دنچ  روخ  هداب 

لبقتسم لاح و  یضام و  رما  ز  *** ماهفتسا تسا  یئاناد  یفن 
لحان تیوربا  وچمه  قفا  رد  *** ار نابعش  لاله  همیا  رگنب 

لماک دشخردب  وچمه  یبش  هک  *** وا صقان  لاله  رب  ابحرم 
لبقم علاط  نومیم و  تخب  *** دوجو کلمب  هر  تفای  مدع  زا 
لیاح نایم  رد  دنچ  هدرپ  *** ناکما اب  تشاد  هک  بجاو  لظ 

لظ بحاص  لظ و  دوهشم  تشگ  *** باجح قرخ  درک  هچ  تردق  تسد 
لطابلا لطبم  تشگ  قح  رون  *** رافکلا علاق  تشگ  نید  یعس 

لصاح نید  ماوق  مئاق  دش ز  *** رهدب هک  دش  میقتسم  ناج  شیع 
هحفص 244} }

لزان دش  هک  یتمحر  تیآ  ز  *** صالختسا دیما  ناطیش  تفای 
لغاش دوشیمن  زیچ  چیه  *** ار شکاپ  تاذ  هک  يراگدرک 

لزنم هتفای  هکدیوگ  مه  و  *** زورما متا  رهظم  نیهب  رد 
لجالا هضیف  هللا  لجع  *** يدهم نامزلا  بحاص  ترضح 

لعاف یب  تسین  دوجوم  لعف  *** يرآ نیمز  وا  زا  یلاخ  تسین 
لحار بکار و  فهک  شهگرد  *** یلاع یناد و  ثوغ  شترضح 

لق ره  وا  نارکاچ  رکاچ  *** رصیق وا  ناگدنب  هدنب 
لذاب وا  ياطع  تسد  تسه  *** لوذبم دوش  امب  تمعن  هچنآ 

لخاد هن  دنجراخ و  وا  زا  هن  *** ماسجا درجم و  لقع  هچ  وا 
لماش رت  گشخب و  شماع  فطل  *** نورقم دب  کینب و  شم  ات  ضیف 

لطاع نیمز  نوچ  كالفا  راک  *** يدوب وا  ماظتنا  دوبن  رگ 
« لباو هباصا  عرز  لثم  ***» شاطع قلخ و  دیما  راز  تشگ 
لعاج وا  رما  لوعجم و  ضیف  *** لاعف وا  تسد  لوعفم و  ریخ 

لئاس رب  لاؤس  یب  دسر  هک  *** شماعنا ردقم  قزر  تسه 
لماح شمراچ  خرچ  دوب  هک  *** ینارون باتفآ  نآ  شردق 

لتاق رجنخ  لوتقم  رهب  *** شلدع زا  ماقتنا  دشکیم 
لماع زا  لواطت  دنیبن  یم  *** لومعم لمع  رد  هک  يدحب  ات 

لمسب ریاط  هچ  لد  دپط  یم  *** قارحا مزالت  زا  ار  رهم 
لمحم دش  رهم  هقان  نامسآ  *** ار شردق  ردب  لمح  دنک  ات 

لفاک هدمآ  تیفاک  فک  *** ار ملاع  لها  قازرا  هکیا 

http://www.ghaemiyeh.com


لفلف زا  يدنت  ربص و  زا  یخلت  *** نوریب تذفان  مکح  دربیم 
لعاج ار  شیوخ  لقع  درمش  *** وت رونا  فیرش  يأر  دزن 

لقاب دنز  ناسچ  تمکح  فال  *** نامقل لباقم  ردنا  يرآ 
هحفص 245} }

لضاف ار  شیوخ  سیلبا  دناد  *** سیردا رب  رگ  تسا  یلوضفلاوب 
لفان ایبنا  دندوب  وت  زا  *** ریسفت ایلوا  دندرک  وت  زا 

لئاق تیئادخ  رب  يا  هرمز  *** دندش دوجو  رکنم  يا  هقرف 
لکانرب مکح  ءارجا  نکب  *** ادخب ادخ  رهظم  يا  هللا 

لصاف طخ  دوب  تراقفلاوذ  *** ار نامیا  طخ  رفک و  هطخ 
لیام نایحیسم  قیرطب  *** دنتشگ نیملسم  هک  نک  یتمه 

لهسم جزمم و  ار ز  ضرم  نیا  *** جالع تسین  هک  ربب  لحک  گر ا 
لجع ادخ  رهظم  يا  لجع  *** قافن عطق  كرش و  علق  یپ  زا 

لبقا یفطصم  طبس  يا  لبقا  *** قاقش علق  عرش و  ظفح  یپ  زا 
لس بحاص  مسج  هچ  دزادگ  یم  *** کلف روج  منت ز  ارایرهش 

لداع ار  هدنب  دنهاوگ  ود  *** ناون بلق  ناوتان و  تلاح 
لذاع ما  هنیس  دز  اهمخز  *** مئال ملد  رد  درک  اه  هنخر 

لصاو تتیانع  یب  دوشن  *** يدحا يدمرس  ضیف  رب  هکیا 
لح وت  يار  اضق ز  تالگشم  *** شاف وت  رما  ردق ز  تابئان 
لباق تتمدخب  ییحی »  » هدنب *** تسین رگ  امن  تتمحر  لباق 

لهاذ مدب  دوخ  لاح  زا  نم  هک  *** لاوحا همهرد  هاگآ  يدوب 
لزاه نم  دوب و  لزه  همه  ناک  *** رافغتسا رازه  مدرک  هچناز 

لجاع یتمحر  وت  زا  مدیاب  *** هانگ ریسا  مدش  یهاگرید 
لئان تترضح  ضیف  يوسب  *** بیغلا لاجر  نوچ  هدنب  دوش  ات 

لیام لماح و  ریودت و  کلف  *** ار دراطع  دوب  ات  کلفب 
لفاس یلاع و  تناتسود ز  *** دنیز راوخ  داش  دننام و  هاش 

« لجس یطک  امسلا  يوطن  موی  ***» يادخ راب  هتفگ  هک  ینامز  ات 
لصوم تحاس  ردص  یکی  ره  *** سیراپ هطخ  ریم  یکی  ره 

هحفص 246} }

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  میظعلا  یلع  ماما  ءانث  یف 
دیرایب هداب  یطب  هداس  یتب  تسد  زا  *** دیرایب هداس  یتب  شیع  یپ  دیزیخ و 

دیرایب هداتفا  يرواد  مدش  هداتفا  *** دیرایب هدامآ  دوش  محور  تحار  ات 
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ماج رثا  زا  منزب  مج  رسب  اپ  ات  *** دیرایب هداد  شتیبرت  مج  هک  هداب  ناز 
نامیلس جات  رسب  تسا  هداهنب  دهده  *** ناحلا شوخ  کبک  هدش  دواد  هچ  هک  نونکا 

ناماد هدزرب  رمکب  يا  اش  سیقلب و  *** ناتسب هدش  درمم  حرص  ابص  رف  زا 
ماخ مخب  شتسد  ورس  روآ  تفص  فصآ  *** ناتسدب درب  ملد  کلم  رگا  مغ  وید 

لبلب هدمآ  نانز  هرعن  لثم  سوقان  *** لگ زا  هتسارآ  تفص  اسیلک  غابدش 
لبنس زرانز  صن و  رب  شنوران  زا  *** لصلص هدش  ناشیشک  هچ  نایارس  لیجناو 
ماسجا رد  حور  دمدب  یسیع  هچ  داب  ات  *** لمحت هدرک  خش  میرم  سخ  تمهترب 

زاریش تبعل  نیچ  هنتف  نتخ  بوشآ  *** زاوها تریغ  نمی  روس  اطخ  روش  يا 
زاسمد هدمآ  اونب  ناهافصب  معبط  *** زادنارس فلاخم ز  حرط  ایب  تسار  نیه 

ماش نیا  زا  روآ  قارعب  مزاجح  گنهاز  *** زانهشب روش  نکفب  لباز  هنتف  يا 
زیخ حدقب  طب  زا  ینک  رتوبک  نوخ  ات  *** زیخ رحس  ناسورخ  مشچ  نوچ  وت  لعل  يا 
زیخ امنب  نیهاش  هچ  دیص  ینک  هوعص  ات  *** زیخ ون  هوعص  ملد  زانهش و  هچ  وت  فلز 
ماتیا مدنگ  رگم  تسا  هدروخ  هتخیوآ  *** زیوآ بش  غرم  نوچ  وت  يوتسرپ  هچ  فلز 

هحفص 247} }
مغ رچب  شعیبر  نودیرف  دنکفا  *** مج رسب  طلسم  تشگرا  يد  كاحض 

مچرپ هتخارفارب  كرت  هش  هچ  هدنار  *** ملاعب گنروا  هدزرب  لگ  ورسخیک 
ماهر هچ  هتسخ  ممغ  یناشکزرگ  زک  *** متسر هچ  زیخ  رسپ  كرت  يا  یم  شخراب 

سیردتب هتسشنب  هتسب و  یکنحلا  تحت  *** سیردا هچ  تسا  کبک  سردم و  نمچ  فارطا 
سینجتب هلمج  نخس  تسه  شنم  رعش  نوچ  *** سیلباب سرد  دهد  سیبلت  هعدخ و  زو 

ماهیا همه  شنایب  عیصرت و  همه  شلوق  *** سیدقت همه  شمالک  حیبست و  همه  شرکذ 
هدایپ لیپ  زا  ممغ  راوسهاش  نک  *** هداب زیخ و ز  مدش  تام  رسپ ! خرلگ 
هداتفب مشیع  هرهم  مغر  دشش  رد  *** هداشگ وت  زا  رفظ  هار  يا  نم  نیزرف 

مان ارم  مایا  هحفص  زا  درب  مسرت  *** هداهن هتخت  رب  هک  هرهم  نیا  زا  مدارن 
غاب هدش  خرس  ادخ  ریش  هگمزر  نوچ  *** غار هدش  زبس  اطخ  میلقا  تحاس  نوچ 

غابص فک  نوچ  ودع  بلق  هیس  دیدرگ  *** غالبا دش  هچ  شبحم  رهب  ور  يدیپسا  ز 
مافلگ هرهچ  مغ  یلین  زا  شدش  یلین  *** غاد دص  ود  دنام  وا  لد  رب  ور  يدرذ  اب 

دیامنب وزارت  كالفا  هر  كاخ  ای  *** دیامنب وزاب  توق  رگا  هک  یهاش 
دیامنب وس  رهز  تسوا  ادخ  يور  هن  *** دیامنب ور  ادخ  هک  وسنآ  دوب  شیور 

مارحا رگد  ددنبن  هبعک  يوسب  یجاح  *** دیامنب وربا  هلبق  وا  فجن  زا  رو 
ملسب تفر  ناوتب  را  شرعب  شرف  زا  *** مد دنزب  سک  وا  تحدم  زا  دوش  دیاش 

ملسم مالسا  هدش  شغیت  تبرض  زا  *** مظنم قافآ  هدش  شحمر  تبیه  زا 
ماغدا دوش  ررکم  فرح  دوب  هچ  يرآ  *** مغدم هدمآ  مصخ  لد  رد  شرس  ود  غیت 

هحفص 248} }
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تیور همه  نابحم  دوجسم  هلبق  يا  *** تیوک همه  قیالخ  دوصقم  هبعک  يا 
تیوبس دیحوت  هناخمخز  زیربل  *** تیوبب تسم  همه  قلخ  قح و  تسم  وت 

ماسجا رد  دتشاد  نایرج  قح  را  تمدناوخ  قح  *** تیوس همه  قیالخ  نیب  قح  هدید  يا 
وت فنک  ردنا  هدمآ  هانپب  مدآ  *** وت فجن  كاخ  هرذ ز  یکی  سودرف 

وت فرش  زا  رهگ  يایرد  هدش  کی  ره  *** وت فدص  زا  يرهگ  تماما  ياهرد 
ماسق وت  موسقم و  هدش  قیالخ  قازرا  *** وت فک  راب  رهگ  ربا  زا  بش  زور و  ره 

روجید بش  رد  ناور  تشگ  شبلط  ردنا  *** روط زا  دش  رادومن  هچ  یسومب  وت  رون 
روتسم یفخم و  دوبن  لقاع  هتکن ز  نیو  *** روظنم رظان و  ادخب  شدوبن  وت  زا  ریغ 

ماو دنک  رون  تفجن  ّرد  دیشروخ ز  *** رون دنک  بسک  تمدق  كاخ  كالفاک ز 
یهامک وت  تافص  كرد  دنک  لقع  یک  *** یهلا رارسا  هنیجنگ  وت  تاذ  يا 

یهاش راع ز  ترد  یئادگ  دراد ز  *** یهانپ تسین  شاوت  يوس  زجب  هک  ییحی » »
مایا تنحم  مغ و  دیق  زا  دهراو  ات  *** یهاگنب یهاگ  هچ  هشیا ز  شیزاونن 

رب رد  وت  قوش  ببس  ار  ناهج  ناجیا  *** رس رب  وت  يوک  سوه  ار  ناور  حوریا 
ردصم لاعفا ز  هچ  ضیف  ره  وت  قتشم ز  *** رهوج ضارعا ز  هچ  ریخ  ره  وت  يراج ز 
مادعا تسین ز  ناشن  مان و  ناهجب  ناسنیاک  *** رمخم وت  رهم  شتآ  مدع ز  هدیدرگ 

زور همه  زورون  هچ  داب  ار  وت  بابحا  *** زوریف ورف  اب  نمچ  رونب و ز  تسه  ات 
زودلد كوان  لدب  داب  ار  وت  يادعاو  *** زورون هچ  هزور  ره  هزور و  ره  هچ  زورون 
ماغرض نخان  دوش  يوم  ناشنت  ردنا  *** زوس رگج  مخز  یهگ  زودلد و  كوان  هگ 

هحفص 249} }

مالسلا هیلع  نامز  ماما  دالیم  رد 

« لاوحالا نسحا  یلا  هللا  انلوح  دق  *** لامالا یهتنم  ای  لابقالا و  ردصم  ای  »
لابقا تیار  رف  تیآ  اب  هک  يآزاب  *** لافوکن تخب  يا  نم  تخبوکن  لاف  يا 

مظعم نابعش  هم  رد  رفس  دمآ ز  *** لالجا يزورهب و  يزوریفب و  زورون 
ناویح همشچ  وج  بل  رضخ و  وچ  تسا  ورس  *** ناتسبب هک  نک  رظن  زیخ و  یهس  ورس  يا 

نامیلس هاگرخ  هدز  رب  اقب  بآ  رب  *** نامقل تمکح  اب  ردنکسا و  تمشح  اب 
میرم یسیع  مد  تسار  رحس  داب  مه  *** نارمع یسوم  فک  تسار  رجش  خاش  مه 

شتآ هرمج  ناور  بآ  اب  هتخیمآ  *** شکلد خر  زک  نیبب  هلالوج  بل  ردنا 
شقنم هتشگ  نیمز  ریراوق  حرص  نوچ  *** شوهم دمآ  اوه  سیقلب  هرهچ  نوچ 

متاخ هدش  ار  نمچ  نامیلس  هداماک  *** شوشم هتشگ  نازخ  وید  یسب  هعقو  نیز 
دمآ بعشنم  نونک  هبعش  دصب  قازراک  *** دمآ بجر  هام  یپ  مظعم  نابعش 
دمآ بغش  روش و  مسوم  اله  زیخرب  *** دمآ بعش  نیدنچب  دودمم  هللا  لظ 

ملاع همه  ردنا  برط  ياول  تخارفاک  *** دمآ بجع  ینشج  تبون  بجر  دعب  زا 
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روط ناهج  تشگ  ناج  یسوم  رظن  ردنا  *** رون هلعش  نایع  تشگ  نابش  هریت  رد 
رومعم هناخ  مه  دش و  نمیا  يداو  مه  *** روجید بش  يدوب  هک  رهد  هدکتملظ 

مهبم هک  هچنآ  اجر  تایآ  زا  دش  حضاو  *** روتسم هک  هچنآ  ادخ  رارسا  زا  دش  رهاظ 
هحفص 250} }

مئاد تمحر  قح  تیآ  دوجوب  دماک  *** مئازع دناوخ  ورف  لاکیم  هچ  لیربج 
مئال تمول  زا  دسریم  نایز  هچ  ار  لد  *** مئاق تجح  یلع  لبش  یبن و  طبس 

من شترفغم  میز  نوچ  دسرب  ام  رب  *** مئارج هوبنا  تسیچ ز  رطخ  فوخ و  ای 
دوجوم هدش  یهلا  رس  مدع  منک  زا  *** دوهشم هدش  یبیغ  دهاش  افخ  مزب  زا 

دوبعم دباع و  نیبب  قولخم  قلاخ و  رب  *** دوجسم دجاس و  رگنب  نکمم  بجاو و  رب 
مدقم ردص  رگنب  رخؤم  ردب  اه  *** دومحم هبتر  شقح  دوزفا  فلس  نم  زا 
یسورپ ياجنم  یسیراپ و  أجلم  مه  *** یسور هد  تجاح  یمور و  سردایرف 

یسوب هیشاغ  لسر  راک  وا  ترضح  رد  *** یسوجم دوبعم  ینارصن و  دبعم  مه 
مدآ تقلخ  ببس  اوح  هدود  زا  *** یسوم تثعب  زا  ضرغ  یسیع  هد  يزور 

اضیب دی  فطلت  یسومب ز  دومنب  *** ابیز علط  اب  هچروط  زا  رگ  هولج  دش 
انیس هنیس  زا  دز  هللا  انا  گناب  هگ  *** ادیوه تشگ  لیجب  هگ  رجش و  رد  هگ 

می طسو  ردنا  دش  نوعرف  کلهم  مه  *** ایرد لد  ردنا  دش  طابسا  یجنم  مه 
ار ناهش  میهید  تنیز  فرش  تمان ز  *** ار ناهج  وت  دوجو  داجیا  تلع  يا 

ار ناج  يزور و  همهب  مسقم  وت  صخش  *** ار ناهنپ  ادیپ و  همه  رّوصم  وت  تاذ 
مغدم وت  تاذ  رد  هدش  رمضم  وت  صخش  رد  *** ار ناکم  نوک و  قح  تقلخ  زا  ضرغ  دصق و 

یسیع مد  فسوی  خر  نامیلس  هاج  اب  *** یسوم تیآ  حون  لد  مدآ  توفص  اب 
ادیپ وت  دش ز  یلع  ملع  یبن و  ملح  *** ییحی تعاط  اب  ورذآ  نب  تلخ  اب 

متاخ مدآ و  زا  لصحام  دش  وت  تاذ  سپ  *** ادیوه وت  زا  نیسح  يور  نسح و  يوخ 
هحفص 251} }

قحلاب مئاق  وت  مئاق و  وتب  تسا  قح  *** قلطم هللا  یلو  هللااب  مئاق  يا 
قحلم هدش  قح  اب  وت  تاذ  یتسین و  قح  *** ققحم قیقحتب  وت  تاذ  تیقح 
مظنم وت  زا  یبن  جاهنم  تعرش و  مه  *** قسنم وت  زا  ادخ  داجیا  روشک  مه 

لاجد هنتف  زا  نک  كاپ  نیمز  وآ  زاب  *** لافوکن شخب  ناج  یسیع  يا  شک  لاجد 
لابقا بکوک  رادمد  تفارش  خرچ  زک  *** لاح ار  همه  نک  نیرق  دوعسم  علاط  اب 

مغ دوبن  ثداوح  لاجد  هنتف  زا  *** لالجا بکوم  را  دسر  تعیرش  هاش  زو 
دیؤم تسا  ییحی »  » وت دییأت  هکنآ ز  ات  *** درجم بیکرت  تسا ز  لقع  رهوج  ات 

دّیؤم ران  رد  وت  لامآ  دب  يادعا  *** دلخم دلخ  رد  وت  لافوکن  بابحا 
مخرم ءامسا  هچ  رهد  رد  وت  هاوخدب  *** ددشم ظافلا  هچ  قلخ  رد  وت  حادم 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  حدم  رد 
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مقب ۀنوفدملا  ۀموصعملا  ۀمولظملا  ةدیس  ءانث  یف 
نتخ عمش  تخر  هامیا  نم  لعل  ینمی  *** نمی گشر  تبل  لعل  يا  نم  ّرد  یفجن 

نتف تایآ  تا  هرط  يا  نم  رهچ  یندع  *** ندع بوشآ  تا  هرهچیا  نم  يوم  ینتخ 
مق ضراع  یندع  نازایب  هنتف  ینک  ات 

قیفوت هار  يداه  يوش  هک  یقیرطب  *** قیرط رضخ  يا  یتمه  ناهج  تسا  تاملظ 
قیدص قیدص  رفس  ردنا  نم  هچ  یقیفر  اب  *** قیفر ددرگ  نیعم  شاب  ارم  قیفوت  هر 

« مق ةدلب  یلا  مونلا  کلا  یقیدص  ای  »
قشع هگرد  یگدنب  نم  یناطلس  تشگ  *** قشع هش  مناج  هناریو  رد  رب  دز  همیخ 

هحفص 252} }
قشع هر  یطب  قشع  يا  نمب  نک  يددم  *** قشع هم  تقیقح  فارشا  تسادیوه ز  شوخ 

مگ هر  دیامن  رضخ  نحم  تشد  نیا  رد  هک 
« لآم ریخ  یلا  هللا  انریص  دقف  یج  *** لاح نسحا  یلا  هللا  ینلوح  دقف  مق  »

لآ دمحا و  یتسود  ارم  هک  هللا  ملع  *** لاله هچ  نودرگ  هنیک  زا  متماق  نیبم  مخ 
مجنا رهپس و  ردنا  رذگ  تعفر  ياپ 

هادف هللا  انّریص  يوفطصم  هعضب  *** هلا فاطلا  رهظم  تفطاع  زا  هصاخ 
هار هک  ردم  رب  همهاو  فرطراچ  زا  هتسب  *** هابج عضو  شردب  کیالم  دنزاس  هکسب 

مود شرع  نایع  شرف  رب  هدش  انامه  هک 
بسح هدنخرف  هش  ناسارخ  ناطلس  تخا  *** برع هاش  مجع  هام  دوب  هک  یسوم  تخد 

با ما و  زا  رگن  هدازآ  هداز  فرش  *** بسن تسه  شا  همطاف  زو  هبترم  یبن  ز 
ما با و  زا  نیبب  هیامنارگ  ّرد  بسح 

لیام شروضح  ضیف  يوسب  يدوب  شرع  *** لصاح ار  وا  دش  هک  تفارش  طرف  زا  هکنآ 
لماح ار  وا  لمحم  يدش  هک  یقارب  ز  *** لزنم شتشگ  مق و  ردنا  يو  جارعم  دوب 

مسز هداتفا  هک  دنلعن  ود  دیشروخ  هام و 
تسا یک  دنه و  شلح  تلالج ز  رصق  رد  رب  *** تسا یکش  هن  ار  شتلزنم  نامگ  هن  ار  شتمصع 

تسا یکدی  شرف  لمحم  ربب  مراهچ  خرچ  *** تسا یکی  هرهز  شهگ  رابرد  شنازینک  زا 
مد رویز  شرز  يوک  دوب  دیشروخز  هک 

ومب تسا  هام  نتفگ  واب  خرچ  نتفگ  *** وجب تسا  هرطق  تبسن  واب  شرع  تبسن 
هحفص 253} }

وا دبنگ  هقراب  نیهم  گشر  زا  هتشگ  «*** هنیاع نم  نیاع  دقل  ندعلا  ۀنج  »
مراط هن  نیا  لد  رب  نایع  سمش  زا  یغاد 

تسا ام  هشیدنا  هک  تسنآ  زا  رتالاب  هکلب  *** تسا امش  قلخ  نیمز  لها  زا  نوزف  وت  ردق  هکیا 
تسا ادخ  رهم  یبن  رهم  یبن  رهم  وت  رهم  *** تسا اطخب  ردام  هبئاش  یب  وت  هاج  رکنم 
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مخ زا  انیم  تسانیم و  زیربل ز  ماج 
ملاع رد  نایع  وت  لالج  یناهن و  وت  *** مرحم یهلا  رس  مرح  نورد  يا 

میرم اب  اجک  وت  تاذ  تمصع  تبسن  *** مکحم یهلا  لج  نوچ  وت  ضیف  هتشر 
مک ردنا  شسدقلا  حور  هحفن  وا  دش  هک 

وت ندعم  افو  یئایح و  جاتلا  ةّرد  *** وت نکسم  مق  يداو  دش  هک  زنک  نیهم  يا 
وت نزه  رارس  ود  میعن  ماسقا  دشن  *** وت ندرک  نایع  قلخ  زا  قح  دوصقم  دوب 

مدنگ اوح  مدآ و  نزهار  رگا  تشگ 
ناما فهک  رف  طبهم  ترد  كاخ  دوب  هک  *** ناهج دنوادخ  تایآ  رهظمیا  یهز 

ناهدو كاخ  هلئسم  زا  رب  ضیف  دوش  نیا  *** نامز رخف  نیمز  هامیا  ترکنم  دساح و 
مک هنشد و  هلحرم  زا  رو  هرهب  دوش  نآ 

امش رای  ادخ  لاوحا  همه  ردنا  دوش  *** ادخ بوبحم  همه  يا  الا  مق  نانکاس 
اور دیرادم  هتسخلد  نم  زا  نیمز  عطق  *** اعد ماگنهب  دیئامن  روجهم  دای 

« مکل هللا  قلخ  امم  سئابلا  اومعطا  »

مالسلا هیلع  یقت  دمحم  ماما  حدمرد 

داعملا موی  یلا  مالسلا  هیلع  داوجلا  ماما  تعن  یف 
ملاع تفای  ماظن  یتسه و  تسج  ماوق  هک  *** مد دز  حتف  ریشب  لابقا  یکرابمب و 

هحفص 254} }
مرخ هلال  نمچ ز  تسا و  زبس  هلاژ  نمد ز  هک  *** هد ما  هلاس  تفه  ود  هامیا  هلاس  ود  یمز 

مغ یهایس  زا  دش  هریت  نم  رهچ  دیپس  هک  *** نوگلگ زاسب  ایب  خرس  یم  زا  مد  رز  خر 
مع رسپ  نآب  وت  طخ  ردارب  نیاب  وت  بل  *** ناویح بآ  ثیدح  دنیوگ و  رضخ  زا  نخس 

متاح لسن  یئوت ز  هن  ثعشا  لسن  منم ز  هن  *** وریرپ يا  تیور  ندید  زجب  عمط  ارم  هن 
مرحم تسه  بیقر  نامرح و  بیصن  ارم  هک  *** ار ادخ  نیا  تساطخ  هچ  همیا  تلصو  میرحب 

مغیض گنچب  ملد  داتفا  وت  يوهآز  هک  *** وهآ هچ  ما  هتشگ  وت  ناگژم  دیهش  رگا  نم 
مر رد  ریش  رازه  تسه  تیوهآ  ود  زا  هک  وت  *** نم زا  يدیمر  ارچ  يدیمراین و  ور  هچ  ز 

متسر سوبکشاب  هک  ارنآ  يدرک  هژم  وت ز  *** نژیب دورف  اب  هک  راک  نآ  يدرک  هزمغ  وت ز 
مّظعم دّیس  هگرد  رب  نیمظاک  يوس  *** تیاکش مرب  وت  هنرو ز  افج  ردقنیا  نکم 

مظعا مسا  صاوخ  تسوا  یمان  مانب  هک  *** عسات ماما  اضر  دنزرف  داوج  یقت 
منک اروپ  ثیدح  شتشگ ز  وحم  هک  بجع  هن  *** نوراه لخب  مالک  شتشگ ز  تام  هک  بجع  هن 

مکبا دنسرخا و  همه  شقطن  شیپب  احصف  *** نادان دنلهاج و  همه  شملع  دزنب  املع 
هحفص 255} }

ملسم فرش  نیاب  تسین  سک  يادخ  زجب  هک  *** لگشم رازه  یس  هتخاس  لح  ماقم  یکیب 
مدقم ود  يارب  رخف  دش  هجیتن  کیب  هک  *** تماما تّوبن و  دمآ ز  هجیتن  نیا  یلب 
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مهلم بیغ  ّرسب  وت  كاپ  رینم  يا  یهخ  *** نشور ضیف  رونب  وت  فاص  ناوریا  یهز 
مدآ داژن  همه  اوح و  جاتن  همهب  *** قلاخ يانغ  همه  قولخم و  زاین  همهب 

مخفا حون  ریبش و  سایلا و  رضخ و  ماقمب  *** حلاص ود  وه  بیعش و  سیردا و  ثیش و  ّولعب 
مزمز هاچ  حیبذب و  رذآ  درب  لیلخب و  *** فسوی هاج  لالج و  بوقعی و  نزح  لامکب 

متاخ تسایلوا  رب  هک  متاخ  تسا  ایبنا  رب  هک  *** قح زا  دیسر  لسر  متخ  رب  هک  فرش  نامهب 
مکحم باتک  نآ  یئوت  مربم  باطخ  نآ  یئوت  *** هدوب باتک  رهب  هک  ار  قح  باطخ  نآرم  هک 

موقا طارص  نآ  یئوت  تباث  قیرط  نآ  یئوت  *** رخآ باتک  نآ  یئوت  لّوا  باطخ  نآ  یئوت 
مّلس وت  یجراعمب  یضاق  وت  یجئاوحب  *** ربکا وت  یجیاتنب  عفرا  وت  یجرادم  ز 

مد همه  سک و  همه  اج و  همه  نت و  همهب  *** یناشچ یشخبب و  یشاپب و  یشوپب و  وت 
مدامد تمعن  وت  یپایپ ز  تمحر  وت  ز  *** ار ناکم  ناکم و ال  تسا  یمومع  هضافاب 

هحفص 256} }
مخرم ددشم و  هک  اما  مرخ  لالجب و  *** دشاب شیع  لالج و  تساوخ  وت  هاج  دوسح  هچ 

مهرم گرم  وچ  دوبن  نمشد  مخز  جالعب  *** نامرد گرم  وچ  دوبن  دساح  درد  ياربز 
منبش باتفآ  رب  ایآ  دراد  ماود  هچ  *** ناتک باتهام  رب  ایآ  دراد  تابث  هچ 

مس دز  لامتسدب  هچ  نومأم  تخد  درک  هچ  هک  *** میامن نایب  ناوتن  هش  يا  تفیرش  نتب 
متامب تدنیشن  يرازب و  تدیرگب  هک  *** يراوگوس هن  یسک  هن  يرای  هن  يردارب  هن 

مظعا شرع  دننکف  دیاشن  یم  كاخب  هک  *** لفاغ مصخ و  كاخب  دمنکفا  ماب  تندب ز 
مرکا ّدج  نیسحب  یئامن  يربارب  هک  *** یناوت ندب  نآ  ندنام  نیمز  رب  زور  هب 

میرد هک  یئهام  هچ  دوب  نوخ  طش  نایمب  *** هقرغ بآب  وا  هداتفا و  كاخ  يورب  وت 
مهدا لعن  ندبب ز  ربکا  رجه  رگجب ز  *** شدوب هک  اهغاد  هچ  هک  دزوسب  وا  رب  مرگج 

مجلم نبا  هفوکب ز  هک  رس  لمع  نامه  وا  زا  دز  *** يدنک رسی  نبا  کلام  شدمآ  لتقمب  هچ 
مسرم تیمالغب  ناهاش  هابج  يا  یهخ  *** رونم تتبحم  نابوخ ز  بولق  يا  یهز 

مد دنز  نخس  دنک  وت  حیدم  زا  مد  همه  هک  *** امرف فطل  يرظن ز  ییحی »  » هب مرک  زا  یمد 
هحفص 257} }

مهدا نبا  دهز  هن  تسا  هلقم  نبا  طخب  هن  *** نوطالف شناد  هن  تسا و  دیعسوب  لضفب  هب 
مهوا لیئربج  هبترم  رد  راختفا  دنک  *** یناوخ حدمب  ار  وت  هک  سب  شتفارش  نیا  یلو 

مهرد تسا  یمهردب  تخب  نوچ  تسین  تقو  همه  *** سلفم تسا  یقنادب  لام  نوچ  تسین  لاح  همه 
ملعا تسه  يادخ  تاروما  همتاخب  هک  *** نک بلط  دوخ  يادخ  شرما ز  ریخ  ماتخ  وت 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  حدم  رد 

مالسلا هیلع  رقابلا  ماما  طخافملا  بحاص  تعن  یف 
ارم تساضعا  همه  ردنا  شا  هحفن  نایع  هک  *** رما تسایوگ  هچب  ایآ  هدنیوگ و  هچ  نیا 

ارم تسادیوه  هک  یناهن  رارسا  همه  *** ارم تازاجمب  میوا  یتسه  رد  تسین 
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منم  هن  نم  نیا  هدش  نم  وا  هدش  وا  نم  همه 
رون هیآ  نوچ  هدش  ملظم  يداو  نیا  هچ  زا  *** روط هلعش  ملد  يانیسب  تخورفا  هک  زا 

روع هدش  قیالع  نیلعن  ياپ ز  ارم  هک  *** روهظ تفای  مرجش  نیمادک  هللاانا ز  نیا 
منت نوعرف  يوس  تلاسرب  یسوم  وچمه 

تسیچ هلسلس  نیا  مندرگرب  وت  بذج  زا  هنرگ  *** تسیچ هلول  نیا و  وت  مناجب ز  قشع  هشیا 
تسیچ هلئاه  هلئاغ  نیا  نت  تسه  ار  لوغ  *** تسیچ هلحار  ار  هلحرم  نیا  تهرات  منک  یط 

منزهار نیا  زا  هد  یئاهر  رضخ  يا  یلاح 
ماوق شرع  همئاق  رب  هدش  مئاق  وت  ز  *** ماودب دش  اقب  رود  وت  یتسه  زا  هکیا 

ماقم دوب  ارم  هردس  مدب و  تنجب  نم  *** مالکب یمیلک  وت  ملکتب  یحیسم  وت 
منطو يامنهار  وشب  هدس  نیا  زاب 

هحفص 258} }
مرد هدرپ  ناهن  رارسا  هک ز  مناوتن  *** مرد هدرپ  نیارد  هک  ات  ناجب  تسا  باجح  نت 

مربخاب دوخ  هک ز  ات  مربخیب  ادخ  زک  *** مرثا دیوشب  گرم  اقب  حول  زا  رگم 
مننملاوذ دهد  هرهب  يربخیب  زا  شاک 

وبس مدروخ ز  هک  هعرجنآ  ره  دوب  لدنوخ  *** ولگب مدرک  هک  همقل  نآ  ره  دوب  مغ  رهز 
وه هبذج  زا  دش  تسین  رگا  مراکفا  ناج  *** وا یتسه  زا  متینا  همه  تیوه  دش 

منتسیز دوب  هچ  زو  منت  تسیزور  هچ  زا 
فاصم تفر  نایم  ترثک ز  وچ  تساک  متدحو  *** فالخ گنز  ناهج  ثیلثت  ههبش  زا  تشاد 

فال میاد  منز  دیحوت  هکیدوجو ز  اب  *** فاطم دوب  ادخ  هناخ  ارم  هناخ  ره  درگ 
منثو ار  نمش  هاگ  منمش  ار  نثو  هگ 

توربج سدق و  همه  رد  مدش  لضفلا  طس  اب  *** توکلم کلم و  همه  رد  مدش  کلملا  کلام 
توبث ناهرب  وت  هک  رگ  یبلط  ار  میوعد  *** تومی ییحی و  رهظم  ارم  درک  وا  قشع 

مندب زا  ادج  حور  دوش  هک  ات  بلطب 
شیدناریخ مدوش  تغارفب  یتیگ  هاگ  *** شیپ رد  رس  مدهن  تعاط  اب  نودرگ  هاگ 

شین شون ز  مهدیم  یمه  رهد  یعفا  *** شیر مهرم  مدوشیم  یمه  خرچ  مقرا 
منمز نیمز و  دنوادخ  حادم  هک  ات 

مالع یلو  نییبن و  ملع  رقاب  *** مانا رخف  رظن  بابرا  هلبق  نیمجنپ 
مان یسرپ  شرگا  رخافتب  دیوگ  شاف  *** ماظع ریخست  هدش  شمان  هن و  مظعا  مسا 

منمتؤم یبن  یصو  هللا و  یلو 
لیفک شیفاک  فک  ام  يزور  هدماک  «*** لیلس ریخ  نم  ةورثلا  رزتئثا  نم  ریخ  »

لیلج ردق  زا  هک  هبتر  نیا  زا  رخف  شدبیز  *** لیلد ریپ  ار  همه  تقیرط  هچ  تعیرشب 
منلعورس هیاد  نطف  شوه و  هیام 

تسوا زا  هک  رخافم  تامارک و  تاماقم و  ز  *** تسوا زا  هک  رثآم  تامالع و  راثآ و  هکسب 
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هحفص 259} }
تسوا زا  هک  رخاف  ّرد  شش  يو و  يالوت  اب  *** تسوا زا  هک  رداق  تردق  یقلاخ و  تکوش 

منمی قیقع  ناشخدب و  لعل  قلاخ 
تسا میلقا  ره  بهان  شرهگ  الاو  مکح  *** تسا میهید  ره  بهاو  شمرک  یفاک  فک 

تسا میهاربا  مدآ و  تمظع  يانم  رد  *** تسا میظعت  زا  شرب  رد  مخ  تماق  ار  خرچ 
منطو ددرگ  هک  شاکیا  يو  يوک  هبعک 

لوصا لصا  عورف  يانبم  هدش  تدوجو  هک  *** لوسر فطل  ادخ  تایآ  رهظم  يا  یهز 
لوبق طخ  یشکن  ییحی »  » هماچ رب  هک  رگ  *** لوقع ارآ و  هدش  تتافص  كرد  زا  رصاق 

منخس اجیب  مراتفگ و  هدیافیب  هو ز 
ماما مجنپ  فرش و  لها  هلبق  نیمراچ  *** ماوق نکر  موس  رون  مود  لقع  یلوا 

ماظع يابآ  وت و  هاگرد  زئاق  مدشن  *** ماظن وت  ار  کلف  تشه  طخ و  تفه  ۀهج  شش 
منم رهاک  مسر  هچ  نامیلس  هاگردب  نم 

سوط ترضحو  وت  هاگرد  رئاز  موش  هک  *** سویأم یتیگ  هتشاد  مفرش  الاو  ود  زا 
سوجم هن  مدوهی  هن  رخآ  کلف  يا  یتمحر  *** سوسفا سوسفا  دش  هودنا  تنحم و  متمسق 

منمهرب هن  رفاک و  هن  دحلم و  وت  هچ  هن 
لاله هدرک  نمدق  لالخ و  هدرک  نمورس  *** لایع دالوا و  یناوارف  لام و  تلق 

لالم ملاله ز  هتسر  دوش  هک  ات  یتمحر  *** لالج كالفا  هدنشخرد  رهم  يا  یلاح 
منحتمم منتفم  الب  عاوناب  هک 

هحفص 260} }

ءاسک ثیدح  نایب  رد 

ءاثرلا ءاسکلا و  ثیدح  یف 
اسک ار  نایرع  مسج  ناشوپ  هداب  زا  ایقاس  *** اسر مدق  رب  گرم  ياسک  دیاک  نآ  زا  شیپ 

اسراپ سک  اسک  زن  دش  ادتقم  سک  ادرزن  *** ام شیک  ردنا  هک  نک  رب  زا  سیبلت  ةوسک 
نتب ناشوپ  مینایرع  توسک  نک  یتمحر 

دیدج ساک  زا  دمآ  میامنهر  یئاسک  رب  *** دیزم فاطلا  زک  سلجم  یقاس  هللا  هناص 
دیعسوب نیتملا  لبح  هتشر  وا  زا  يرات  *** دیجم شرع  توسک  تفارش  زا  دوب  اسک  ناک 

نرقلا وذ  نیقیلا  نیع  هیام  وا  زا  یئوم 
طیحم دیآ  اسر  ددرگ  اسک  کی  هدیدن  سک  *** طیسب ای  بکرم  زا  مارجا  ماسجا و  همه  رب 

طیسب ناکما  هحفص  رب  ناکم  طاسب ال  رب  *** طیسو نکمم  بجاو و  نیب  هم  اج  کی  دوش  ای 
ننملا وذ  شرع  بیز  لوسر و  كاپ  توسک 

لوزن ار  رونم  رهم  فرشلا  تیب  يوس  دش  *** لوبق يزورهب  لابقا و  درک  هک  زور  نیهب  رد 
لوتب يا  زیخ  میلوتسم  دش  فعض  تلاسک  زک  *** لوسر دوخ  مارک  تخد  اب  دومرف  نینچ  نیا 

http://www.ghaemiyeh.com


نمی زا  دمآ  هیده  میوس  هک  روآ  اسک  نآ 
مانالا ریخ  ترضح  يوس  دروآ  باوخ  رهب  *** ماقم الاو  هش  تخد  فعش  اب  ار  اسک  نآ 

هحفص 261} }
ماقم دش  ار  ادخ  رون  اسک  نآ  ریزب  نوچ  *** مانن نع ال  هللا  نیع  نا  تسناد  هچ  رگ 

نسح راسخر  رون  دش  نایع  رد  زا  ناهگان 
میمش دیآ  گشم  ار ز  مماشم  ردام  یک  تفگ  *** میرکلا هللا  تیآ  ربکا  طبس  رد  زا  دمآ 

میوق نصح  وکن  ار  تلاسر  یک  ارهز  تفگ  *** میظع شرع  ام  شرف  ردنا  نکاس  ایوگ  تسه 
نمتؤم سیئر  کنیا  اسک  ریز  رد  هتفخ 

دوزف یتیگ  زا  هبتر  ار  اسک  ناو  دش  اسک  رد  *** دورو نذا  دورد  زا  دعب  یبن  زا  تسج  دمآ و 
دوهش رد  دمآ  بیغ  زا  ادخ  تایآ  هگان  *** دونغ نوزفا  زور  رهم  نیمی  رب  نابات  هام 

نخسنیا ماماب  تفگ  نیسح و  دش  اراکشاک 
رابکشم ام  علاط  لاهن  هدروآ  یئوگ  *** رابکشم دشاب  يوکشم  نینچ  ردام  يا  هچ  زک 

رای تمس  رد  تشگ  دراو  نذا  اب  دمآ و  *** رارق تدج  اسک  رد  دراد  هک  شیارهز  تفگ 
نسحلاوب لامج  رون  رد  دش ز  اراکشاک 

دیدپ دمآ  بارت  رب  رگید  شرع  هللا  شحول  *** دیدپ دمآ  بارتوب  لامج  رون  رد  نوچ ز 
دیدپ دمآ  بآم  یمتخ  نت  رب  رگید  حور  *** دیدپ دمآ  بآملا  نسح  ینعم  ناج  تروص 

نت ود  لزنم  ارحور  کی  هدش  اما  حور  ود  ین 
هحفص 262} }

رت بوخ  مکشم  یئوب ز  دسر  ناج  مماشم  رب  *** رمق ار  تلاسر  کلف  یک  تفگ  ارهزب  سپ 
رف كالفا  هرهز  ارهز  دروآ  شخساپ  *** رشبلا ریخ  ترضح  يازف  ناج  میمش  نوچ 

نطو دراد  اسک  ریز  نید  خرچ  باتفاک 
تساک شرع  ردق  هبتر  زا  اسک  نآ  دش و  اسک  رد  *** تساوخ كالول  دیس  زا  دورو  نذا  دمآ و 

تسا اسک  نآ  دورو  قوش  ارم  رس  رب  ردپ  یک  *** تسار درک  يدرم  دق  ربمیپ  تخد  نیمهب  سپ 
نمب تنم  یتصخر  زا  راذگ  هللا  لوسر  ای 

ادخ رون  دش  روتسم  اسک  ردناک  بجع  يا  *** اج دومنب  اسک  ریز  رد  درک و  لصاح  نذا 
ایربک میرک  يا  دندرک  ضرع  للذت  اب  *** امس قلخ  نیمز  لها  دندش  ناریح  اسک  ناز 

نتمجنپ نیا  دنتسیک  دبیز  وت  رب  یئایربک 
ربخ ام  ناهن  رارسا  دیئوج ز  رگا  هک  *** رگداد دزن  دمآ ز  باطخ  نیا  کیالم  رب 
رسپ ود  اب  همطاف  تسا و  رهوش  اب  همطاف  *** ردپ اب  اوأم  هدومنب  اسک  نیا  رد  همطاف 

ندب ناشدشاب  جنپ  هچ  رگا  دنحور  کی  هلمج 
نامسآ تفه  ۀهج  شش  حور و  هس  ناکرا و  راچ  *** نامدوصقم نتجنپ  نیا  دوبن  را  قلخ  دشن  یم 

نانج هن  خزود  هن  یبوط  هن  دلخ  هن  کلم  هن  *** ناهنپ هن  ادیپ  هن  یسرک  هن  شرع  هن  کلف  هن 
نزتخم زومر  هن  راکشآ و  روهظ  هن 
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هحفص 263} }
لیئربج ناباتش  دیآ  نیمز  يوس  امس  زا  *** لیلج قالخ  نأشلا  میظع  نامرفب  سپ 

لیبق نیز  دش  سمتلم  دناوخ و  ریهطت  تیآ  *** لیلذ دبع  نوچ  داتسا  بدا  اب  ربارب  رد 
نمجنا نیا  رد  هار  مهاوخ  فیرشت  یپ  زک 

راختفا درک  فرش  نیز  دوس و  هلمج  ياپب  خر  *** راو هدنب  دش  اسک  ياپ  رد  درک و  لصاح  نذا 
رادمجک نامساک  يرادم  جک  نیز  بجع  يا  *** راذگتمدخ دب  لیربج  نینچ  نیک  یهورگ  اب 

نف رکم و  زاس  موقنآ  اب  هنیک  زا  درک  زاس 
تفاکش ردیح  كرات  یئازک  ناج  غیت  هگ ز  *** تفاکش ربمغیپ  بلق  یفاکش  ناج  رهز  هگ ز 

تفاکش ربکا  هعضب  زا  رگج  یهاگ  نیک  رهز  *** تفاکش رد  هگ  دگل  یهاگ  ءاسنلا  ریخ  يولهپ 
ندب دش  کبشم  نیک  ریت  ار ز  نید  دش  هگ 

نامسآ  دز  ابع  لآ  یمان  مانب  شوخ  *** نامسآ دز  المرب  نوچ  الب  سوک  لزا  زا 
نامسآ دز  ادخ  ریش  كرات  رب  نیک  غیت  *** نامسآ دز  یفطصم  رب  افج  گنس  دحا  رد 

نزحلا تیب  رد  ياج  يراخب  ار  ارهز  داد 
دیشکرد شفیرش  شود  زا  هعارد  یملاظ  *** دیشک رغاسکی  هداب  نآ  زا  هکنوچ  ربکا  طبس 

هحفص 264} }
دیشکرب شیاپ  ریز  زا  شا  هداجس  يرفاک  *** دیشک رجنخ  افج  هار  زا  شنار  رب  يدحلم 

نفک رب  ادعاز  شدیراب  ریت  نتفر  دعب 
نیسح رابررش  هآ  زا  هراخ  گنس  تخوس  *** نیسح راب  نامسآ  درب  البرک  يوسب  سپ 

نیسح رای  ایقشا  نانس  الا  تشگن  سک  *** نیسح راوخ  مغ  ریشمش  كوان و  زج  دشن  سک 
نحتممو ریسا  اما  شرهاوخ  رس  رب  دوب 

نیز ردص  زا  اج  داد  شنیمز  رب  رگید  ریت  *** نیبج رب  هبعش  هس  ریت  یکی  دز  شقونخلاوب 
نیگن فک  زا  تفر  جات و  دش  رس  ار ز  نامیلس  رم  *** نیمز رب  شرع  داتفا و  بارت  رب  یبارتوب 

نمرها گنچب  تلود  متاخ  دتفا  هک  ات 
دیرب شتشگنا  ینوعلم  شرتشگنا  یپ  زا  *** دیرد شقلح  سنا  نب  نانس  نیک  نانس  زا 

دیهش ناشطع  نیک  لها  دندرک  هک  ار  نید  هش  زج  *** دیشک رجنخ  نیعل  رمش  شرجنح  رب  افج  زا 
لوبق ارنآ  دوب  هدرک  تعافش  رهب  زا  هکناز  *** لوجع ربمغیپ  طبس  تداهش  ردنا  دوب  هچ  رگ 

لوسر هآ  نیشتآ  ارهز  زوس  ناج  هلان  *** لوتب ناتسب  هچ  يدرک  نازخ  نودرگ  يا  نکیل 
نز درم و  ردنا  شتآ  ییحی »  » راز هآ  هچ  دز 

هحفص 265} }

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  یلع  نیدحوملا  دیس  تعن  یف 
تشک فرطب  ارمح  هلال  تخورف  شتاک  *** تشهدرز نیئآ  رگم  دش  هزات  غاب  رد 
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تشب ناسب  لبلب  نمهرب و  لگ  خاش  دش  *** تشون ابص  لگ  قرو  رب  دنز  دنز و  اپ 
نمهرب هسوب  دنز  تشب  ياپب  کنیاو 

خایص رد  سوقان  هچ  بیلدنع  دیدرگ  *** خاش بیلص  ردنا  دش  دیدپ  لک  ياسیع 
خارف یصن  رب  اروربا  دیشک  رس  رب  *** خالگنسب دمآرب  هلال  شیشک  نایرع 

ندب يو  يامرس  همدص  درتسب ز  ات 
تخرد دش  هواک  ملع  يو  عفر  رهب  زا  *** تخر دیشک  رب  را  مج  کلمب  يد  كاحض 

تخب هچ  شدش  دعاسم  راهب  ورسخیک  *** تختب لگ  نودیرف  تسشنرب  غاب  رد 
نتمهت بولغم  هدش  يد  بایسارفا 

راس راسخاش  ره  رس  رب  هلانب  دمآ  *** راز رازغرم  رهب  راز  غرم  دیدرگ 
راز رازه  ار  ناهج  وداون  یکی  زا  درک  *** راب رابیوج  رهب  بیلدنع  دنکفا 

نتمیس كرت  نآ  مغ  زا  مراز  هک  نم  نوچ 
دش روبقلا  یف  نم  ثعبی  رانک  ره  زا  دش *** روشنلا  موی  شروش  راز  هلال  رد 

دش روهط  ًابارش  یم ز  هلال  ماج  رد  *** دش رورس  شیع و  مسوم  هک  ایب  یقاس 
نمچ دش  خرس  ادخ  ریش  هاگمزر  نوچ 

تسا وت  يوم  يادیش  هرط و  شیرپ  لبنس  *** تسا وت  يور  ناریح  هدید و  هدوشگ  سگرن 
تسا وت  يوگتفگ  رد  هدوشگ و  نابز  نسوس  *** تسا وت  يوزرآ  رد  همه  نالدیب  ياهلد 

نم هچ  نمچ  رد  دنک  هاش  حیدم  هن  ای 
زاب هتسشن  رزآ  هداز  هچ  وا  رذآ  رد  *** زاب هتسشن  رذآ  رد  راو  لیلخ  سنغغ 

هحفص 266} }
زاب هتسشن  ربنمب  راو  بیطخ  لبلب  *** زاب هتسشن  رضحمب  رهش  ماما  نوچ  لگ 

نسحلاوب حدم  نسح  توصب  ادا  دزاس 
لوصا يوق  عورف و  تسا  دیشم  وا  زک  *** لوسر بیان  یصو و  مع و  رسپ  رهص و 

لولح بهذم  نیقیب  رگا  دوبن  لطلاب  «*** لوقعلا هتاذ  یف  ریحت  نم  ناحبس  »
ننملا وذ  تاذ  وا  رد  هدرک  لولح  متفگ 

سامم دوب  وا  رد  كاخب  ار  كالفا  *** سامت دنک  لدعمب  هقطنم  هک  ناسنا 
سانشادخ زج  دوبن  شدسانشن  سک  ره  *** سان نیمز ز  رد  کلم  لیخ  کلف ز  ردنا 

نرتقم تسا  حیحص  ثیدح  اب  لوق  نیو 
بارت ینتیل  ای  هک  تفگ  شرع  کشر  زا  *** بارتوب تشگ  وا  تینک  هچ  نیمز  ردنا 

باوصان تسه  وا  هقیرط  زج  هک  دناد  *** بآ بارس  زا  دهد  زایتما  هک  سک  ره 
نمرها نامیلس و  قرف  تسا  حضاو  سب 

دننک بلس  يروع  هماج  سابل  ره  رد  *** دنک بختنم  شیتسود  درف  هک  نانآ 
دننک بلط  ناشیا  رگ  تساطخ  وا  يوخ  اب  *** دننک بش  زور و  ترضح  ام  شوم  يور و  زا 

نتخ زا  کشم  نیچ  هفان ز  غاب و  لبنس ز 
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هاگ هلبق  هتشگ  شرد  كاخ  دوه  هچ  حلاص  *** هانپ وا  هاگردب  هدرب  حون  هچ  مدآ 
« ءادف انحاورا  هاق و  انم و  اسجا  ***» هاج وزع  هتسج  وا  زا  شرع  هک  شهگرد  رب 

نطو مددرگ  رذگ و  مدتفا  شاکیا 
تسین بیجع  ناناوج  وزرآ ز  هک  اریز  *** تسین بیبح  لاصو  يوزرآ  زج  ار  ام 

تسین بیرق  حتف  ین و  مهللا  نم  رصن  *** تسین بیکش  دز  لدب  هک  هدقع  لح  رد 
نتشیوخ تخب  زا  مربیمن  نامگ  نیا  نم 

نوکی ام  ناکام و  قیاقح  زا  هگآ  يا  *** ون فاک و  نوزخم  یناعم  زا  فقاو  يا 
نونج هر  زا  قشع  دریگ و  مامز  ملقع  *** نوچ هنوگچ  اهاش  وت  فصو  نایب  مزاس 

نظ نسح  هدرب  وت  یئادخ  هراب  رد 
راب دربن  تکاپ  هگرد  يوسب  ار  ام  *** رابدرب تخب  نینچ  هک  دشک  مترسح  نیا 

هحفص 267} }
رارق ار  ربص  نم  کبشم  لد  رد  دش  *** راختفا رحب  يا  تهگرد  كاخ  رجه  زا 

نز رپب و  دشاب  هک  بآ  رارق  نوچمه 
وت عیطم  قطنم  هدمآ  یهاوخ  وحن  ره  *** وت عیدب  نایب  تسا  لوطم  ییحی » »

وت عیفر  مالک  تسا  یناعم  هتوک  *** وت عیسو  عبط  یعیبط  تمکح  رد 
نخس زا  درآ  رگد  لوصا  ات  هک  دهاوخ 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  تبیصم  حدم و  رد 

هئاثر ربکالا و  یلع  ربکالا  یلو  تعن  یف 
يردیح ثراو  يدمحا  یناث  *** يربکا نید  هاش  البرک  رد  تشاد 

يرهظم ایربک  یتمصع  یمطاف  *** يربمغیپ هبش  یمساقلاوب  لبش 
نسح لاصخ  اب  نسح  لاصخ  اب 

دوب ردبلا  علطم  وا  ردقلا  ۀلیل  *** دوب ردقلا  ۀلیل  وا  يوسیگ  ود  ره 
دوب ردص  ار  هردس  وا  ردصلا  تفآ  *** دوب ردصلا  تفآ  وا  ردبلا  علطم 

نرغ ویرغ و  رپ  وا  زا  ردص  ار  هردس 
رمشاک زا  يورس  نامسآزا  یهام  *** رشب زا  دیدن  سک  شدق  لامج و  نوچ 

رمق ردنا  برقع  وا  يوم  خر  درک  *** رکش ردنا  روم  وا  طخ  بل  رود 
نرتسن رب  کشم  راکشآ  هدش  ای 

دوب هلاوج  ران  هش  لاس  هدجیه  *** دوب لاس  هدجیه  هم  هزور  هدراچ 
دوب هلال  رب  کشم  همدرگ  شا  هلاه  *** دوب هلاه  هم  درگ  ار  هلاوج  ران 

نمجنا ره  غاد  شا  هلال  ترسح 
هتخورفا شتآ  ناهج  ردنا  شنسح  *** هتخومآ شناد  درخ  ششوه  دزن 

هتخود شنت  رب  ادر  یئایربک  *** هتخوس ششتآ  باتفآ ز  نمرخ ز 
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ننملا وذ  رداق  مرکلا  وذ  دزیا 
باقع جرب  روخ ز  عولط  یتفگ  هدرک  *** بابز نادیم  نذا  نیک  زور  نوچ  تساوخ 

باهش زا  شدمآ  ریت  حمر و  شحمار  *** باتفآ فسکنم  رمق  دش  فسخنم 
نمرها نوچ  مصخ  وا  زا  دزیرگ  ات 

هحفص 268} }
لوهج هاپس  رب  يدهاش  ادخ  یک  *** لوتب لجن  تفگ  نانک  تیاکش  سپ 

لولم ماک و  هنشت  راکف  ناج و  هتسخ  *** لوسر هبش  تفر  ناشیوس  مرب  زک 
نم هچ  نالان  هتشگ  شردام  شمغ  زا 

تفاکش رسیا  تمس  دیرد  نمیا  فرط  *** تفاکش رکشل  بلق  یلع  غیت  سپ ز 
تفاکش ربکا  بلق  یگنشت  نوچ  هک  هو  *** تفاکش ردیح  وچمه  نود  مصخ  هرهز 

نت شبات ز  تفر  راک  شتسد ز  دنام 
شوه زغم  زا  شتفر  بات  مسج  زا  شتفر  *** شورخ ردنا  دمآ  شطع  باتز  نوچ 

شوپ بابحا  زار  نانمشد  زا  ینعی  *** شومخ اتفگ  هاش و  شبل  رب  دز  رهم 
نتخاب ناج  طرش  تسار  وت  یماک  هنشت 

ربز ریز و  درک  مصخ  یتسه  کلم  *** رگد راب  تفر  هگمرز  يوس  سپ 
رمقلا قش  درک  افج  زا  یملاظ  *** رو هلمح  الب  دش  نوچ  هک  تبیصم  او 

نمز هاش  تشپ  ات  ود  مغ  زا  تخاس 
تفاکش وا  مغ  زا  رشبلاریخ  بلق  *** تفاکش وربا  هب  ات  ار  هدازهش  قرف 

تفاکش ولهپ  ریت  دیرد  رکیپ  غیت  *** تفاکش وزابو  تفک  شرجنخ  هزین و 
ندب کبشم  دش  لوسر  غاب  ورس 

باطخ نیا  باقع  اب  دومن  فطلت  زا  *** باقع بسا  يوس  تسد  دروآرب  سپ 
باتش نادیم  نک ز  مرح  مایخ  رب  *** بات بسا  يا  هتفر  مردام  لد  زک 

نمس گرب  داب  درب  همیخ  يوس  سپ 
نوخ قرغ  نت  نآ  تشد  زیخ  الب  ناز  *** نورب درآ  بساک  دادن  تلهم  مصخ 

نوگژاو کلف  نوچ  باقع  نیز  تشگ  *** نوگنرس دش  شرع  نیمز  رب  نیز  سپ ز 
نز ههیش  لد و  نوخ  تفر  همیخ  بناج 

مغ جنر و  اب  هلمج  هآ  کشا و  اب  هلمج  *** مرح زا  دندمآ  نورب  اهاط  لآ 
مدق كرابم  يا  اقل  هتسجخ  یک  *** مدبمد ناشدوب  باطخ  نیا  باقع  اب 

نطو دش  اجک  رد  وگب  ار  تبکار 
هحفص 269} }

دش هچ  تباقع  نیه  نایشآ  عیفر  يا  *** دش هچ  تباقعلاوذ  مغ  نیباقع  يا 
دش هچ  تبارتوب  وگ  زاب  الدلد  *** دش هچ  تباتفآ  نامسآ  دنلب  يا 

نکش رکشل  هاش  داتف  وا  اجک  رد 

http://www.ghaemiyeh.com


لاحترا هگرد  شرب  ردنا  دمآ  *** لاله نوچ  هش  دق  مغ  هدیمخ ز  دش 
لاب رد و  يدماک  رحس  هراتس  يا  *** لاوز نامز  دش  تارچ  اباتفاک 

نهک خرچ  مشچ  غورف  یب  دش  وت  زا 
اهب ورف  دوب  وت  زار  مرهوگ  *** ایض رون و  دوب  وت  ار ز  ما  هدید 

یفطصم هدید  غورف  وت  زا  تشاد  *** اقبلا حور  دوبوت  ار ز  مرکیپ 
نگل هن  نیا  عمش  تخر  هام  دوب 

وت نونجم  هتشگ  راز  يالیل  ما  *** وت نوتفم  هتشگ  راگزور  ردام 
وت نوزحم  باب  قارف  رد  افسوی  *** وت نوخ  رگج  ام  رگج  نوخ  مغ  وت ز 

نزحلا تیب  هباج  راو  بوقعی  هدرک 
يو قرف  رب  كاخ  تسا  لدشوخ  رگا  رهد  *** ینب ای  يا  هتفخ  كاخ  يور  رب  رت  نوچ 

یپ نم ز  تمیآ  باتش  اب  نامز  نیا  *** یط رمع  تدش  رگ  نیسح  طاسب  نوچ 
نحتمم هتسخ و  رگج  نوخ  سکیب و 

رمز نوریب  روج  دح  نوزفا ز  ملظ  *** رگج نوخ  هشاب  نامسآ  يا  يدرک 
رذحلا رذحلا  اغد  رهپس  يا  *** رسپ غاد  هگ ز  لایع  رجه  هگ ز 

نز درم و  نمرخ  تخوس  هک  ییحی »  » ز آ

مالسلا هیلع  اضر  ماما  حدم  رد 

مالسلا هیلع  نماثلا  ماما  تعن  یف 
ناشن شرع  نابساپ  کلم  ناتسآ  رب  *** ناوج تخب  وریپ  يار  نم  ربهر  دندش 

ناوج تخب  ریپ و  يار  نم  ربهر  دندش  *** ناشن شرع  نابساپ  کلم  ناتسآ  رب 
نامگ رابدرب  عبط  زا  رنه  نیا  مدوبن  *** دیما راکماک  تخب  زا  ددم  نیا  مدوبن 

نامالا رادب  ناکم  ثداوح  راد  ارم ز  *** داد رخآ  هک  وکن  تخب  هک  رکش  رازه 
هحفص 270} }

نافوط زا  دش  نم  رادهگن  حون  هک  نونک  *** كاب هچ  هصغ  رحبب  ثداوح  جوم  راچ  ز 
نارمع یسوم  تسد  زا  دش  ناج  غورف  *** میرم یسیع  لعل  زا  دش  لد  يافش 
نامقل دهد  همقل  را  متمکح  ناوخ  ز  *** ینانوی ملع  میلعتب  تسا  تجاح  هچ 

نانع هبعکب  ارم  نالیغم  راخ  دیشک  *** راک رخآ  دوب و  هوکش  مدب  تخب  یسب ز 
نامی قرب  ناسب  متشذگ  تشد  هوکب و  *** سوط هطخ  يوسب  ناهافص  کلم  راد  ز 

نابرق ما  هدومن  تعیبط  دنفسوگ  هک  *** یلاح مزیاف  مالسالا  ۀجح  ضیفب 
نامیا رعشم  لابقا و  هبعک  ریسب  *** حور دش  نت  دیهر  تینم  يانم  رد  هچ 

ناسآ روخب  هم و  رب  ما  هتفای  تسد  هک  *** لالج تختب  نیکم  ناسارخ  کلمب  منم 
ناقاخ متمدخب  دیامن  رخف  هک  منم  *** رصیق مترضحب  دیامن  هدجس  هک  منم 

ناورشون فارتعا  میگدنبب  دنک  *** ورسخیک راختفا  میرکاچ  دنک ز 
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نایذه نم  شیپب  نمهب  تمشح  نایب  *** هوای نم  دزنب  دراد  تکوش  ثیدح 
ناش تمشح و  لالج و  رد  کلف  مرتارف ز  *** ردق تعفر و  لامک  رد  کلم  مرتنوزف ز 

ناویح همشچ  نوزفا ز  دوب  فرش  رد  هک  *** یهاگرد كاخب  رب  مدز  هسوب  هک  منم 
نامز قلخ  هانپ  نیمز و  لها  ذالم  *** دوب هک  مفرشم  يویدخ  ناتسآ  رب 

ناکما بجاو و  قرف  درخ  دزن  تسه  هک  *** شیلاع هبتر  قرف  نامه  تانکمم  ز 
نایز دوس و  رادم  ار  ناهج  تسوا  تسدب  *** ررض عفن و  دیما  ار  ناسک  تسوا  يوسب 

نادزی رهظم  فاصوا  هلمجب  دوش  *** لیمکت دوش  رگا  يرآ  ناسنا  دوجو 
ناویح هتشرف و  زا  كاپ  تنیط  هتشرس  *** ارناسنا كاپ  نادزی  هک  تسا  ملسم 

ناطیش زا  رتمک  تسا  لوزن  سوق  هاگب  *** کلم رتکین ز  تسا  دوعص  سوق  تقوب 
نارین رد  تسا  یکی  دلخب و  تسا  یکی  ارچ  *** دنرهگ یکی  زا  هک  قساف  نمؤم و  هنرگ  و 

ناملس زا  تسا  یناملسم  ساسا  ارچ  *** لهجوب زا  تسا  يراک  هبت  يانب  ارچ 
نایب تسا  رصاق  هک  میقم  دوش  *** لیمکت زا  لماک  ناسنا  ترضح  هک  ضرغ 

هحفص 271} }
نازوس شتآ  درادن ز  قرف  کیلو  *** تسین شتآ  هچ  رگا  تامحم  هدیدح  یلب 

نابات دوشیم  دیشروخ  شبات  بسک  ز  *** اما یلقیص  تسا  یهایس  مسج  هچرا  هم 
ناحبس قلاخ  تایآ  رهظم  تاذم  *** ار شکاپ  صخش  تفگ  ناوت  لیلد  نیاب 

ناقرف اب  تسین  قرف  ار  وت  ردق  ماقم  *** دنجنس رگا  لدع  نازیمب  هک  یئوت  اهش 
نمحرلا سفن  سمشلا و  هروس و  دافم  *** يادخ راب  هدومن  رهاظ  وت  يور  يار و  ز 
نآرقلا ملع  زمر  وت  تمکح  زنکب  *** تشاد نوزخم  دومن و  نونکم  نوچیب  میکح 

ناسنا تقلخب  دیامن  رخف  يادخ  *** يداجیا نیع  ناسنا  وت  هک  لیبق  نآ  زا 
نایب ملع  زومر  زا  نایع  دنا  هرهب  ود  *** تتاذ رب  دوجو  ماظن  دوج و  ماوق 

نابسحلاب نایرجی  رمق  سمش و  هکنآ  زا  *** تسا عرش  رد  ماظنکی  ار  وت  دجو  ار  وت 
نازیملا ءامسلا و  یف  ادخ  عضو  عفرز و  *** ضرغ تسیچ  تسا  وت  بح  هنزاوم  رگ  هن 

ناحیرلا يوذ  ما  فصعلا  يوذ  ضرالا  بوبح  *** يادخ هداد  هک  مرک  لدع و  دنتمعن ز  ود 
نایقتلی کیف  نیرحبلا  نا  ثیدح  *** دننک هک  ار  وت  فرش  ملع و  دنا ز  هرهب  ود 

ناجرم تبنم  يؤلؤل و  ندعم  تسه  هک  *** تمرک زا  تسا  خزرب  یکی  هنایم  نآرد 
ناج شتاز  سنا و  لاصلص  هتشگ ز  قلخ  هک  *** نیا تسا  زمر  ران و  یکاخ و  هچ  رهق  ملحب و 

ناش ردنا  تیاطع  دشاب  موی  لک  هک  *** تمرک زج  صقن  تشاد  ناهج  ساسا  همه 
« نالقثلا اهیا  مویلا  مکل  غرفنس  ***» روشن زورب  یهد  نامرف  هچ  ياطخ  نیاب 

نارسخلا وه  کلذ  دش  هللااب  ذوعن  *** ناهج ود  لصاح  هک  يداع  اب  نامز  نآ  رد 
ناطلسلاب هوذفنافاب  متعطتسا  نا  *** یکلم نم  نوجرخت  هک ال  باطخ  ینک 

نآ رد  میمح  هگ  نیلسغ و  یهاگ  دنروخ  *** دونع نامرجم  رهق و  تدوش  یمنهج 
ناسح يرقبع  تسارضخ و  فرفر  مامت  *** ار نارادتسود  هگ  ترهم  دیآ  یتشهب 
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هحفص 272} }
ناسحا تسا  ررقم  يرآ  ناسحا  يازج  *** اشخب یتسود  شاداپب  تسود  هانگ 

نآرق زا  یتشگ  هروس  ره  دصقم  وت  دوخ  هک  *** تنأش رد  تسا  هروس  نیارم  هکنآ  میوگن 
ناقیا نقوم و  ناقیا و  ینیقی و  دوخ  وت  *** لسرم لسرم و  لاسرا و  یلوسر و  دوخ  وت 

ناور ناور  دوخ  ینانج و  نانج  دوخ  وت  *** لوصو لوصا  دوخ  وت  یلوصف  لوصو  دوخ  وت 
ناتک باتهام  نوچ ز  شنت  رات  تخیسگ  *** مرج هک ز  یمحرت  ییحی »  » تلاحب اهش 

ناتسباتب رذگ  شدوبن  درس  بآ  زک  *** دیشون یتبرش  صرح  هرز  رگا  شخبب 
نایصع شتآ  شراکف ز  ناج  تخوس  هک  *** مرک باحسیا  يوش  شترفغم  بآ  ز 

نالطب طخ  یشک  شهانگب  مرک  زا  رگ  *** تساطع طرف  اطخ ز  زا  وفع  وت  مسر  هچ  دوب 
ناشن مان و  تسا  یقاب  یمه  راگزورب  *** یبرع دمحم  عرش  هک ز  ات  هشیمه 

ناشیا زا  جاور  دمحم  نید  تفای  هک  *** تراوزب دسر  دمحم  ضیف  مادم 

مالسلا امهیلع  دالوا  یلع و  ترضح  حدم  رد 

مالسلا مهیلع  هدلو  ءاثرو  نیدحوملا  دیس  تعن  یف 
دش هداس  لگ و  رهب  يدرمز ز  قربتس  *** دش هداب  هلال  ماجب  يرزآ  ربا  ضیف  ز 

دش هدایپ  مغراوس  نتلیپ  بسا  رگم ز  *** دش هداشگ  برط  زا  خر  ار  تام  هاش  ریزو و 
وک راهب  مسومب  هدشمگ  شیع  ياضق  *** دش هداعا  هدش  اضق  دز  هچنآ  شیع  نامز 

یقفرت یقفا  وت  هتخاسن  هتفاین  *** یقشعت هولج  هتخاف ز  تفای  ورسب 
یقلعت نیرتمکب  هتخاب  شوه  ناور و  *** یقلمت شدیوگ  هک  هتخاس  لوصا  اسب 

وک راگنوک  رای  هک  هتخات  خاشب  خش  ز  *** یقطنت یسیوا  رد  هتخادگ  رگج  نم  هچ 
هحفص 273} }

شلبنس فلز  هدیمش  ناتسلد  داب  يور  هچ  *** شلگ هرهچ  هتفهن  ناتسوب  دوب  هک  رگا 
شلوارق دوش  یمد  ناتساب  مسر  هکنانچ  *** شفلکت دنک  ات  هک  ناتسود  دبن ز  یسک 

وک راثن  شدیامن  نآ  تساوخ  هک  تسا  نازخ  رس  *** شلسوت وا  دیوجب  ناتسآ  رد  نیتسآ  رب 
هتفای هزات  تایح  نونک  شا  هدرم  خاش  هک  *** هتفات خاش  دهم  لگ ز  رهچ  راو  حیسم 

هتفای يوم  ریزب  هتفات  يور  هتفهن  *** هتفاکش نیتسآ  دش  یمیرم  كاخ  هک  رگم 
وک راکشآ  دیاب  هک  یئلجت  ار  بیغ  هک  *** هتفاتش وا  يوسب  ناس  لیئربج  داب  هک 

دش بیکش  لد  نورب ز  نم  هچارو  لگ  قشع  ز  *** دش بیلدنع  ياون  نمچ  رد  غاز  ياجب 
دش بیبح  خر  وا  رب  نثو  نمش  نوچ  هک  وگم  *** دش بیطخ  نوچ  هرعنب  نمس  لگ و  ربنمب 

وک رارق  وک  بیکش  نیبب  شلواطت  نیا  زا  *** دش بیقر  دش  دیتع  نرتسن  خاش  ود  وا  رب 
ار تشنک  هچ  هبعک  هچ  اهب  زا  دومن  لجخ  *** ار تشهب  دش  هنومن  افص  رد  غاب  هکنونک 

ار تشک  داد  هزبس  التعا ز  رضخا  خرچب  *** ار تشز  هچ  ار  بوخ  هچ  امنهر  تشگ  شیوخب 
وک ران  ورون  قرف  هک  الج  دهد  شلد  رب  هک  *** ار تشهدرز  زانب  الص  دزو  رهچ  تخورف 
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ما هلال  ناوغرا و  ربخیب ز  وت  خر  اب  هک  *** ما هلاس  تفه  ود  هم  يا  بشخن  هام  هتفه  ود 
هحفص 274} }

ما هلاوح  یهد  رگا  یم  لعل  دوش ز  مک  هچ  *** ما هلایپ  ملد  نوخ  هدش ز  رپ  هک  نیبب  مشچب 
وک رایتخا  نانع  ار  وت  ملد  زا  یسرپب  *** ما هلانب  ما  هیرگب  یمد  يروآ  محرت 

یتشاد زان  دنمک  تضراع  هام  يورب  *** یتشاد ار ز  هزمغب  دوخ  دیهش  اب  هکنآ  شوخ 
یتشاد زاب  لتق  ار ز  قشع  هاپس  یهگ  *** یتشاد زاین  رد  ناقشاع  رهب  هدوشگ 

وک راگزور  هتسجخ  نآ  هچ  ناقشاع  رهب  ز  *** یتشاد زات  كرتب و  ار  هزمغ  دوسح  یهگ 
نم رازن  تماقب  نم  فیعض  رکیپب  *** نم راز  لاحب  امن  یمحرت  تمحرم  ز 

نم رادغاد  بلقب  نم  دنمتسم  ناجب  *** نم رابکشا  مشچب  نم  زیخ  هلعش  هآب 
وک رارقیب  هتشگ  هک  یقشاعب  يدقفت  *** نم رارقیب  مشچب  نم  ناوتان  لاحب 

متمایق هولج  شتماق ز  هدومن  اپب  *** متماق ورس  بیبح  متعلط  هام  راگن 
متماقا هر  دشن  هر  چیه  کلم  چیهب  *** متمالس هر  دش  هک  یقشاع  هار  ریغب 

وک راسفوک  رامح  شمیوگ  هک  دوب  ازس  *** متمالم متحیصن  دنک  رادهاز  مغ ز  هچ 
وبس وبس  حدق  حدق  لم  میهد  رگ  تسازس  *** وج طشب و  میورحیب  لردناب  هدروخن  یم  هچ 

وجب هر  ناورهرز  یهر  لبس  زا  رگ  *** وب گنرب و  رف  بیزب و  لگ  خاش  هچ  روخ  هام و  هچ 
وک رادتقا  هوکش و  لک  وزج و  ناهش ز  رب  هک  *** وگب ایب  ناوخب  ورب  لذ  زع و  رهد و  ثیدح 

ین صاصق  ار  حورج  هن  جالع  ار  هیلب  *** ین صاصق  توق  هچ  ار  رهپس  تیانج 
هحفص 275} }

ین صاصر  نهآ و  هر ز  رهب  زدس  دیدس  *** ین صالخ  تدارم  هنگ  تبوقع  زا  هچ 
وک رارف  شهگردب  منک  هنگ  زا  هک  یهر  *** ین صانم  هنرقم و  یضترم  راوج  زجب 

ناج مسج و  ماوق  یلع  اوس  ام  هانپ  یلع  *** ناج سنا و  ماما  یلع  ایربک  یلو  یلع 
ناوت ناور  نایب  نانب  ایبنا  مسجب  یلع  *** ناکم ناکمال  زارف  التعا  هتسج ز  هک  یلع 

وک راگدرک  ساسا  اپب  وا  تاذ  زجب ز  *** ناهن نایع  یلج  یفخ  ادخ  نوچ  تسه  هک  یلع 
یلع اه  اط و  ضرغ ز  نیس  ای و  میم و  اح و  ز  *** یلع العلاوذ  یلع  ولع  زا  دش  یلعلا  هل 

یلع اوس  ام  هانپ  یلع  قبس  نم  ذالم  *** یلع ادخ  روشکب  نک  رما  رما و  یلو 
وک راشم  وک  ریشم  وا  ریغ  شرف  شرعب و  *** یلع امس  یلع  نیمز  یلع  نامز  یلع  ناهج 

دش راوتسا  شغیت  ملس ز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  تعیرش  *** دش راکشآ  شتاذ  يدزیا ز  تافص  همه 
دش رادم  دش  ریدم  يدبؤم  تعفرب  *** دش رارقرب  هچ  وا  زا  يدمحا  نید  موسر 

وک راثدوک  راعش  يدمرس  لاصخ  زجب  *** دش راگدرک  تاذ  هچ  يدحیب  هب  دح  نوزف ز 
دوب ادخ  یلع  دنک  نامگ  اطخ  زا  يریصن  *** دش ایربک  تافص  نایع  یلع  رد  دید  هچ 

دوب اج  رازه  یلو  ناکم  کی  لحمکی و  هک  *** دوب اور  نینچ  سک  ناسچ ز  ادخ  زجب  یلب 
وک راگدیرفآ  زج  نأش  زع و  ماقمنیاب و  *** دوب ادخ  ات  هدنب  نامهیم ز  هلمج  دزنب 

هحفص 276} }
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یئوت قبس  نم  ذالم  یئوت  اوس  ام  ثیغم  *** یئوت قح  هک  قح  قحب  قح  یلو  يا  كرابت 
یئوت قبس  نیلوا  رد  نأشب  ناقباس  نوزف ز  *** یئوت قلخ  ام  هانپ  تکلممب  ار  يادخ 
وک رامشیب  حیدم  ار  وت  زجب  قرو  رهب  *** یئوت قرو  قرو  همه  ادخ  لزنم  باتک 

وت راقفلا  وذ  سأب  ات ز  ود  نود  رهپس  دق  *** وت رادتقا  دزیا  هچ  ایربک  کلمب  یهز 
وت راثد  وت  راعش  ادخ  دماحم  همه  *** وت راوج  وت  میرح  ایربک  میرح  دوب 

وک راید  نآرد  ناشن  افو  زا  یسرپب  ات  هک  *** وت راذگ  تمحرم  البرکب ز  دشن  رگم 
فکب نود  رمش  تشاد  هک  يرجنخ  يرجنح و  ز  *** فجن هش  يا  دید  هک  يرکیپ  ربخ ز  وگب 

فده هلمرح  ریت  هب  ناشن  نایفوک  گنسب  *** فرطکیب تهج  کی  نانس ز  اب  هدیسر 
وک رادج  ات  باب  هچ  يروای  هیلب  نیا  زک  *** فسالا روبثلا و  هب  ربب  شرهاوخ  هداتس 
بل هنشت  هاش  شعنب  نوخ  قرغ  كاپ  مسجب  *** برع هداز  ریما  ناغفاب  درک  باطخ 

برک تنحم و  ریسا  افج  يراوخ و  لیلذ  *** بعت دصب  تترضح  ادج ز  مدش  تبقاع  هک 
وک رابکشا  مشچ  ود  زج  یسنوم  سینا و  *** بش زورب و  رفس  نیا  رد  ارم  نیبب  اردارب 

نایفوک بسا  مس  ایتوت ز  تسارچ  تنت  *** نامهیم هفوکب  يدش  یفطصم  لیلس  يا  هچ 
ناوختسا هتسکش  ارچ  يا  همکچ  تا ز  هنیس  هب  *** نابراس هدومن  ارچ  ادج  ندب  زا  تتسد  ود 

هحفص 277} }
وک رامش  ات  هرامش  شمیوج  هکنآ  لاجم  *** نامسآ نارتخا  نت ز  مخز  تسارچ  نوزف 
طقن نزم  ملق  شکم  طخس  وگم  افج  نکم  *** طلغ ای  تساطخ  رگا  افراع  هماکچ  نیارب 

طسو رد  شاح  هک  ای  ود  شمظان  مان  تسه  هک  *** طبتغم نایب  نیزو  فلتؤم  ثیدحنیا  زک 
وکراچ تشه و  حیدم  دنک  وا  ریغ  هکیسک  *** طمن نیاب  نامزنیا  رد  نایب  نیاب  ناهج  نیا  رد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  رد 

مالسلا هیلع  رصعلا  ماما  رمالا  یلو  تعن  یف 
یتماقورس خر و  تشهب  دق و  یبوط  *** یتمایق تماقب  هک  رظن  زا  بیاغ  يا 

یتمالع ار  نیرب  تشهب  هولج  زا  *** یتماقا ار  نارفس  وت  لیحر  مزع 
وت يادخ  دیامن  رخف  وت  تقلخ  رب  *** وت يامن  یتشهب  لامج  هولج  زا 

تسین لیبس  ار  نابل  هنشت  لیبسلس  يا  *** تسین لیبسلس  وت  بل  رثوک  دننام 
تسین لیئربج  رپ  ياج  هاگراب  نیا  *** تسین لیبس  تلاصو  هاگرابب  ار  سک 
وت يامن  قح  هنیآ  رد  رگ  هولج  دش  *** وت ياهب  رفب و  دوب  هچ  لزا  نسح 

دیسر یگدنباتب  دومن  یگدنب  ات  *** دیسر یگدنب  زا  وت  کلف ز  یگ  هجاوخ  رب 
دیسر یگدنمرشب  وت  خر  زا  دیشروخ  *** دیسر یگدنزاتب  دومن  یگدنز  ات 
وت ياهب  نسح  هبتر و  عافترا  ناو  *** وت يایض  دشابن  باتفآ  رد  زگره 

هدرک قالخ  تردق  لیلد  ار  دوخ  *** هدرک قافآ  سفنا و  رد  اه  هولج  سب 
هدرک قاط  ادخ  هچرف  هاجب و  ار  دوخ  *** هدرک قاثیم  هبعک  قوش و  تاقیم 
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وت يایربک  هصاخ  تسایر  ربک و  *** وت يالع  زع و  تسام ز  يالع  وزع 
هحفص 278} }

« لیلکلا انرکف  ًادغ  هلالا  رهظم  ای  ***» لیلد دوب  قح  رب  هک  وت  سدقا  تاذ  زا 
لیئربج درب  نیرب  شرعب  تا  هقادنق  *** لیلج يا  داجیا  ملاع  بیز  هچ  یتشگ 

وت يافق  زا  زونه  هدنام  موجن  مشچ  *** وت ياقل  رب  امس  لها  دندش  زئاف 
حور لیئربج و  ملق  حول و  شرع و  داجیا  *** حون ثیش و  اوح و  مدآ و  دیدپ  وت  زا 

حور هدیمد  یسیع  بلاقب  تا  هحفن  کی  *** حوتف تیآ  مرک  لضف  راخف  لصا 
وت يافخ  رد  وت و  روهظ  رد  وت  ضیف  *** وت ياوسام  دباب  ات  دنرب  وت  زا 
« نامالا طبهم  ای  ةورملا  عبنم  ای  *** نامزلا بحاص  ای  ةوتفلا  ندعم  ای  »

ناکمال مظن  مه  یناکم و  مظان  مه  *** نامسآ ثوغ  مه  ینیمز و  رگنل  مه 
وت يافتخا  رد  وت  روهظ  دوب  رهاظ  *** وت يالتعا  زا  وت  ولع  دوب  ادیپ 

تسین رصع  رمالاولوا  رما و  ياور  نامرف  *** تسین رما  نامزلا و  بحاص  وت  زج  زورما 
تسین رهق  رهم و  رثا  زا  شمیحج  دلخ و  *** تسین رهد  ثوغ  نامز  ذالم  نید  ياجنم 

وت يامن  تسدق  رداق  هداد  هبتر  نیا  *** وت يالو  زا  وت و  دانع  زک  وت  الا 
بآم عجرم و  وت  هگرد  تانیاک  رب  *** باقرلا کلام  ناج  کلم  رد  وت  یتسه 

باسح عفاش  مه  يروشن و  ثعاب  مه  *** باتفآ وت  لالج  هاگراب  یتشخ ز 
وت يامس  رد  وت و  نیمز  رد  دنتسه  *** وت يانث  رکذب و  تانیاک  مارجا 

ار هعیرش  تاسردنم  هئرکن  ایحا  *** ار هعیش  هاش  يا  هچ  هدرک ز  روجهم 
ار هعیلطنآ  ببس  هچ  زا  يزاسن  علاط  *** ار هعیفر  عاقب  تاسراد  راثآ 

وت ياول  نیشن  هیاس  باتفآ  نوچ  *** وت ياقترا  نیمز ز  نامسآ و  ددرگ  ات 
هحفص 279} }

تسین گنرف  لها  يوس  زجب  ناسک  لیم  *** تسین گنن  مان و  سوه  نونک  رسب  ار  سک 
تسین گنچ  رات و  زج  همه  لفاحم  بیز  *** تسین گنج  ریغ  ردپ  مامب و  ار  دالوا 

وت يادفناج  ناهرب  مغ  گنچ  ار ز  ام  *** وت يالو  رهم  نمادب  ام  گنچ  يا 
گنر هدرب  داجما  هرهچ  ودع ز  میب  *** گنس هدروخ  سومان  هشیشب  ار  داجیا 

گنز تفرگ  ارغ  تعیرش  هنیئاک  *** گنرد ردقنیا  ادخ  یلو  يا  وت  يدرک 
وت يالجنا  هدش  رید  باتفآ  يا  *** وت يالج  زج  دربن  یسک  ار  گنز  نیا 

نانزهر دنلهج  يداو  ناکلاس  رب  *** نانز تریس  رب  همه  نادرما  هدیدرگ 
نامالا ثوغلا  ۀیربلا  محار  ای  *** نایم زا  هلمج  ایح  باجح  تشادرب 

وت ياقب  یقاب  تسانف و  ضرعم  رد  *** وت ياوس  دشاب  هک  هچ  ره  هلالا  لج 
نیک دیک و  دادیب و  تفآ و  الغ و  طحق و  *** نیمز تحاس  همه  روج  ملظ و  دش ز  رپ 

نیگمرش دندرگن  بیع  هنوگ  چیه  زا  *** نید تسس  ناناوجو  باجح  یب  یهنز 
وت يازکناج  رکش  ناج  غیت  سأب  زا  *** وت يازج  نوعب  جالع  رصحنم  دش 
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نایحیسم جراعم  اپ ز  هداهن  وت  رب  *** نایحیسم جرادمب  اقترا  دندرک 
نایحیسم جیار  عیاش و  دننک  توعد  *** نایحیسم جیاتن  دوجو  زا  هتفرگب 

وت ياپکاخ  فرش  ات ز  حیسم  دسوب  *** وت ياقل  ام  لد  حیسم  يا  مچ  نوریب 
سوط يارس  تلودب  داتف  اه  هنخر  سب  *** سور پورک  پوت  سیلگنا و ز  دیک  زا 
سوسف کلف  يا  فده  هلولگ  رب  دنتشگ  *** سوب ياپب  فرشم  هتشگ  هک  نارئاز  ناو 

هحفص 280} }
وت ياسران  دقب  ابق  نیا  تسار  دش  *** وت يافج  ملظ و  وت و  يرادم  جک  زک 

اضر ترضح  مرتحم  قاور  ردنا  *** اضر ترضح  مرح  رد  بسا  دنتسب 
اضر ترضح  مرک  زا  هتشگ  رورغم  *** اضر ترضح  مدخ  رب  ملظ  دندرک 

وت يادخ  دمآ  بضغ  رد  هک  نامزنآ  ات  *** وت ياهتنم  یب  تمحر  باب  دنتسب 
درک بآ  رون و  زا  یهت  ناشمشچ  بلق و  نوچ  *** درک بارخ  یسور  لد  نوچ  سور  کلم  قح 

درک بآم  ناشرقس  يوسب  تفص  نومأم  *** درک باب  حتف  ناشیوس  ار  هنتف  هنوگ  دص 
وت ياج  تسا  یلاخ  وت  ماقتنا  رهب  زا  *** وت يافخ  نامز  تسا  سب  مقتنم  يا 

دیهش دوش  تبرغ  يداوب  مغ  رهز  زا  *** دیشر هداز  لد  ماکب  ارچ  دیاب 
دیزی یناث  نامز  ماما  ترضح  رد  *** دینع يرباج  دنز  رهزب  ار  روگنا 

وت ياعدم  یگمه  نم  ياعدم  دش  *** وت ياضر  یلک  دصقم  تسارم  دیوگ 
كاچ كاچ  هتشگ  افج  رهز  هنیس ز  اب  *** كاخ يورب  تبرغ  يداوب  رس  داهنب 
كاندرد راز  لد  رابکشا و  مشچ  اب  *** كاله ضرعم  رد  هدش  نیک  رهز  بات  ز 

وت ياقل  قوشب  دروخ  رهز  روگنا و  *** وت ياضق  رب  اضر  تساضر  ادخیا  تفگ 
« مانالا کل  کلذ  بئاتکلا  کل  تناد  ***» ماشتحا جرب  مهدزاود  ترخا  يا 
« مالسلا کئابآ  کیلع و  انل  انم  ***» مالک نیرخآ  قح  ترضح  باطخ  لوا 

وت يابحرم  وت و  نیرفآ  قوش  زا  *** وت يارس  تحدم  هدمآ  قدصب  ییحی » »
هحفص 281} }

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  لجن  براغملا  قراشملا و  ماما  ءانث  یف 
ناتسپ ود  يومیل  وچ  هدید  ار  وت  تسا  درز  *** ناتسبش عمشارس  هام  يا  نم  راسخر 

ناتسپ هتسپ  وت  بل  ناهد و  دایرب  *** ناتسم یتسم  ببس  تمشچ  ود  ماداب 
وت بلس  رکیپ  هب  كاچ  دز  دش و  نادنخ 

زاب ناهد  درک  اونب  يراصح  كرت  نوچ  *** زاغآ رد  رازلگ  برطم  برع  روش  اب 
زانهش همغن  دروآ و  زاجح  گنهاک  *** زاوآ یلبازاب  هدمآ  قارع  هار  زا 

ورسخ هچ  خاش  ودب  راب  نوچ  هدش  لبلب 
میجنرت هچ  گنر  یجنران و  خر  تام  *** میجنر طش  ردنا  وت  جنرطش  هصرع  رد 
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میجنس هچ  لصو  يوزرآ  اب  وت  نارجه  *** میجنرب وت  جنرت  جنران و  وت و  زا  ام 
ولو ناب  تنحمب  هتشگ  یط  همه  يرمع 

رهزا هرهز  نایع  هدرک  هیس  اخ ك  زک  *** رواد تعنص  نیبب  زیخ و  نیبج  هرهز  يا 
رس رب  هدز  لکاک  لگرف و  اب  تمشح و  اب  *** ربون هویم  هدش  هتسر  وا  زک  هتسر  ره 

وز هلک  اب  دوب و  رزون  رسفا  اب 
رادربخ ضیف  نآ  زا  دش  اسآ  هبش  كاخ  *** رابر رد  ربا  زا  دش  هدنراب  هچ  ساملا 

ران دش  هتخیوآ  بلس  درمز  خاش  زا  *** زاب شا  هدمآ  قیقع  ناجرم و  لماح و  دش 
وشحم هدمآ  لعلب  توقای  هقح  نوچ 

دمآ هرگنک  دص  ودب  یطیحم  لکشکی  *** دمآ هرک  لکشب  خاش  ربز  ازوج ز 
دمآ هربنچ  ربب  شخرچ  هدش  ناریح  *** دمآ هریاد  شا  هقطنم  رمک  درگ  رب 

وترپ هولج ز  نیمزب  نیورپ  هچ  دنکفا 
خاروس هنخر و  نوردب  رادن  هکنآ  اب  *** خاش رسب  یبآ  هدش  نیرز  دبنگ  نوچ 

خافن راسنوگن ز  تسا و  داب  راود ز  *** خاک رد  هک  هروتسم  هچ  هناد  وا  رد  هدرب  هر 
ود کتب و  یهاگ  هدش  وپاکتب  یهاگ 

هحفص 282} }
العا مراط  لجخ  هتشگ  وا  مراط  زا  *** ایرث دقع  زر  مراط  زا  هتخیوآ 

الال ؤلؤل  دص  ود  دقع  رهب  دقع و  دص  *** ادیوه خاش  رهز  كات و  کیب  خاش  دص 
وضرد هدمآ  نوزف  هام  دص  دقع ز  ره 

تسا رای  هچ  نسح  نمچ  رد  نامچ  هزبس  رب  *** تسا ران  رضخالا  رجش  ردنا  هک  جنران 
تسا راگن  تسد  رد  هک  تسا  خرس  رز  یئوگ  *** تسا راهب  بیط  نمد  بیز و  نمس  نیذآ 

ولمم هدمآ  میس  رز و  زا  لعل  هقحکب 
تسا بیصن  بیس  هب و  نامیهب ز  بیسآ و  *** تسا بیس  هچ  هراسخر  هب و  نوچ  وت  بغبغ  ات 

تسا بیط  نصغ ز  زا  هتخیوآ  هک  بیس  ناو  *** تسا بیبح  يور  نیا  قشاع و  خر  وچمه  نآ 
وج رد  هدش  قلعم  ران  هرک  نوچمه 

نیب یلج  درو  یفخ  رکذ  اب  همه  یعمج  *** نیب یلزا  رون  هلعش  اپب  غاب  رد 
نیب یلع  حدم  رد  همه  ار  نمچ  ناغرم  *** نیب یلو  رون  نیمز  عاطقا  رد  هولج  رد 

ونشب همه  زا  یلع  رکذ  درخ  شوگ  زا 
هار ره  يداه  لک  ربهر  لبس  حابصم  *** هاش ادخ  کلم  رد  رویز و  یبن  عرش  رب 

هللا یلا  یعاد  هچ  فطل  زا  همه  رب  دش  *** هالآ تلج  تمظع  یهلا  تاذ  نوچ 
وعدم یعاد و  نآ  رد  هریخ  درخ  دیدرگ 

كالفا تقلخ  نیمز  داجیا  دشن  زگره  *** كاپ نآ  رهوگرا  دبن  یهلا  دوصقم 
كاردا همهاو  دنکن  شماقم  رادقم و  *** كاخ يرسمه  اجک  تسا  كاپ  ملاع  اب 

ور کبس  کیپ  نیا  دشک  یک  نارگ  راب  نآ 
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میرم یسیع  رگا  نارمع و  یسوم  رگ  *** مرکم حاورا  يو  راثآ  رد  دنوحم 
مرکادش رادلونآ  لاس  هس  تصش و  رد  *** مدآ نزهر  رگا  دش  مدنگ  هنادکی 

وج زا  مکش  رپ  شدشن  دیشچن و  مدنگ 
هحفص 283} }

قیالخ قالخ  يدنوادخ و  قولخم  *** قیاقد لح  ناهن  رارسا  فشاک  يا 
قیاش وت  يوک  رب  هدش  قثاو  وت  فطل  رب  *** قیاقح حاورا  هیلاثم و  حابشا 

وکسمب هک  ای  دسر  سیراپب  هدعو  رگ 
باغلا دسا  درغب  مشخ  زا  هچ  هشیب  رد  *** بازحا مزاه  اغو  ثیل  ادخ  ریش  يا 

باطخ هداز  لد  هب  تشاد  رگا  وت  ضغب  *** بات یک  تقاط و  اجک  تسا  زارگ  گرگ و  رب 
وعوع گس و  مشخ  تسا ز  نایز  هچ  ار  هم 

تخادنا نسحلا  وب  يولگ  رب  نسر  هنیک  زا  *** تخادنا نسر  هب  ور  هک  هآ  ریش  ندرگ  رب 
تخادنا نزحلا  نیبب  بوقعی  ترضح  نوچ  *** تخادنا نمرها  نامز  نامیلس  متاخ ز 

وجرم هن  لومأم و  هن  رافک  هچنآ ز  درک 
دز افج  ملظ و  زا  دگل  ارهز  يولهپ  رب  *** دز اسک  باحصا  هناخ  ردب  شتآ 

دز ادص  لیو  يوسب  شیادخ  هکنآ  ات  *** دز ادخ  بوبحم  خر  رب  متس  یلیس ز 
وردب یتشک و  افج  مخت  انز  لسن  یک 

تسا هانپ  رشح  فصب  ار  سک  همه  تفطل  *** تسا هلا  ضیف  رثا  تدوجو  هکنآ  يا 
تسا هانگ  قرغ  زا  مغ  هچ  ییحی »  » وت حادم  *** تسا هاوگ  هاگآ و  وت  بلق  همه  لاح  رب 

وفعم وت  وفع  زا  دوش  شهانگ  هک  وجرا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  حدم  رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تعن  یف 
هاگرد نآ  كاخ  ناویح ز  همشچ  يوجب  *** هار یئوج  هچ  ناج  رضخ  يا  هش  ناتسآ  رب 

هللا الا  دنب  دوجو و  لیفط  همه  *** تادوجوم هک  یهش  توبن  کلم  ویدخ 
« هللا هجو  مثف  اولوتت  امنیا  و  ***» دیما يور  تسواب  تیانع  مشچ  تسوا  زا 
هلا نوع  طیسب  ضیف  قلطم  لامک  *** لقع بهاو  شوه  ضایف  یتسه  ناور 

هایسو دیپس  زا  دنیوا  توعد  بیجم  *** دیپس هاپس و  زا  دنیوا  ترضح  مالغ 
هحفص 284} }

هاگآ تانکمم  زار  زا  شهگآ  ریمض  *** ریبخ تانیاک  رس  زا  شلماک  دوجو 
هاوگ تسا  ثدحوب  ار  لجوزع  يادخ  *** تاذ یلیدعیب  شفیرش ز  تاذ  هناگی 

هابج دودخ و  همه  وا  يوریپ  غادب  *** دودخ هابج و  همه  وا  یگدنب  كاخب 
هانگ باوث و  رد  تسا  قرف  هچ  تسوا  وفع  هچ  *** لطخ اطخ و  زا  تسا  میب  هچ  تسوا  فطل  هچ 

هاگرخ شرتارف  نآزا  رتورف و  نیا  زک  *** بجاو هن  تسا و  نکمم  وا  سدقا  تاذ  هن 
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هام یهام و  تسوا  زا  قولخمو  تسین  يادخ  *** دوهش بیغ و  تسوا  زا  دوجوم  تسین و  هلا 
هابور رب  ریش  هک  بلاغ  ناهیک  هب  نانچ  *** وهیت رب  زاب  هک  رهاق  نودرگب  نانچ 

الع لج  هلا  شرعب  هنعط  تسا  هدز  *** فرش شتعفر ز  ناویا  هدس  ولع 
هاکب هوک  تسا و  رسمه  ناسچ  هرطق  لیسب  *** شرع زا  يرسمه  فال  دسرن  شهگردب 

هاگب هاگ  دوجو  رب  دسرن  وا  ضیف  هچ  *** تسا مدع  زا  زایتما  اجک  ار ز  دوجو 
هایگ رهم  بیضخلا و  فک  تسه ز  هچنآ  زا  *** تسوا رد  هک  تیصاخ  ود  ار  دض  ود  تسا  رثؤم 

هادف تلعج  واب  تلاسر  متخ  تشگ  هک  *** یکاخ مدآ  لگ و  بآ و  رد  دوب  زونه 
هانپ حون  دربن  شدوج  يدوج  هب  رگا  *** نافوط زا  صالخ  شرمع  یتشک  تفاین 

هاگلزنم تشاد  دورمن  رذآ  نایم  *** لیلخ تشادن  نت  هب  رگ  وا  تلخ  سابل 
هاچ وا  رب  دوب  رصم  تنطلس  ریرس  *** قدصب هدنب  هکرا  شقیدص  فسوی  دوبن 

هحفص 285} }
هاش دش و  نارمکح  وید  دد و  سنا و  نج و  هب  *** ار نامیلس  وا  مان  نیگن  شقن  تشگ  هچ 

هابشا سنوی و  بوقعی و  فسوی و  حیبذ و  *** لیئومشا رضخ و  ایعش و  عشوی و  بیعش و 
هاوفا وا  حدم  هب  نیزم  هدومن  همه  *** سفنا وا  رهمب  بیطم  هدومن  همه 

هابت دومن  ناینوعرفب  کلم  هنوگچ  *** نارمع یسوم  رایرا  يو  نوع  هدوبن 
هار يدوب  راد  شنیرب ز  خرچب  اجک  *** وا تبحم  رگا  میرم  یسیع  تشادن 

هاثوغاو تسا  هدمآ  هانگ  رحب  قیرغ  *** لهج هک ز  یمحرت  ییحی »  » تلاحب اهش 
هاگب هاگ  هرارش  زا  هام  نمرخ  هنوگچ  *** تخوسن ناشکهک و  شهآ ز  شتآ  تشذگ 

هلا بیبح  يا  دومحم  ربمیپ  يا  وت  *** ماوت نیرهاط  دالوا  وت و  حدام  هچ 
هاوخم هانگ  رفیک  زا  تهگرد  رجه  ز  *** مورحم هلا و  موهوم و  هطقن  هچ  ارم 

هاتوک نم  تسد  تسا و  دنلب  هب  وت  ماب  هک  *** وت تمحر  لومش  زج  ارم  تسا  هراچ  هچ 
هللا الا  هلا  نا ال  دهشا  قحب  *** روشن زورب  سر  دایرف  محرت و  نکب 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نیدلا  بوسعی  تعن  یف 
هدمآ رهوگ  ّرد و  نیتسآ ز  رپ  ار  غاب  هک  *** هدمآرب ناتسوبب  نیدرورف  ربا  هرابود 

هدمآ رّونم  نیمز  نیبج  هم  رای  يور  هچ  *** هدمآ رضخا  خرچب  نیمز  نز  هنعط  هزبس  ز 
هدمآ ربلد  يوک  نیا ز  میمش  نآ  میسن  *** هدمآ رطعم  نمچ  نیچ  ناوهآ  فان  هچ 

رو هنخر  هدومن  لدب  ار  هاپسکی  هزمغ  ز  *** رف بیز و  تسوا  يور  ار ز  هام  هک  نم  راگن 
رثا شلد  نینهآ  رد  ار  هآ  تسین  هک  ناغف  *** ربز وا  قشع  هدوبر  ار  هاش  ادگ و  لد 

هحفص 286} }
هدمآ ربهر  هارب  ار  هار  دزد  هلیح  ز  *** ربهار هدرک  هرغب  ار  هایس  هرط  ود 

نمچ نمچ  دروآ  لگ  شرّونم  ضراع  ود  *** نمی نمیا  قیقع ز  شرورپ  حور  لعل  ود 
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نتخ نتخ  اطخ  اطخ  شرفذا  گشم  هّرط  ز  *** نمس نمس  امسامس  شره  ار  نیبج  نیبم 
هدمآ رونا  رهم  هچ  شرونا  يور  رینم  *** نتف نتفر  الب  الب  شرب  ات  شود  فرط  ز 

نم لاوئس  نم  باوج  وت  مالک  یسک  رهب  *** نم لاقم  نم  لوقم  وت  مان  هتسجخ  یهز 
نم لالم  نم  رورس  وت  ماقتنا  فطل ز  ز  *** نم لامش  نم  نیمی  وت  ماد  دنب و  ریسا 

هدمآ رتوکن  ناج  وت ز  مایپ  مسجب م  *** نم لاصو  نم  لوصو  وت  ماکب  وت  يوکب 
نک بارش  ام  ماجب  یک  مغ  رب  مج  دایب  *** نک باتش  ام  مزبب  یپ  کین  دیرب  يا  وت 

نک باتفآ  رغاسب  يو  يور  حبص  دایب  *** نک بآردنا  شتآ  هچ  یم  قیقع  رد  ماجب 
هدمآرب هر  لیلد  يدج  ناسچ  ار  هلبق  هک  *** نک باسح  نیا  سپ  ربب  یپ  لاخ  شیوربا ز  رب 

یخرف یمرخب و  ناتسود  هتسشن  نیبب  *** یخلخ مالغ  يا  مق  ناتسوب  ریس  رهب  ز 
یخسانت دحوم و  نابز  لدکی و  مامت  *** یخرلگ یشوهمب و  ناتسلگ  هدومن  لجخ 

هدمآ رترب  شرع  نآ ز  ردق  هک  يرورسب  *** یخرف يرصنع و  هچ  ناوخ  حدم  حیلملاوبا 
اه اط و  جات  يازس  فرع  نم  تخت  زارط  *** یتا له  یحو  نیما  فشک  ولرس  میلع 

اضق ناود  ردق  ناور  فرط  رهب  وا  مکح  ز  *** ایح تعفر و  ناهج  فرش  تمشح و  رهپس 
هدمآ رهوگ  شوا  زک  فدص  نآ  هللا  كرابت  *** ایربک شرع  نوزف ز  فجن  هبتر  تسوا  زا 

هحفص 287} }
ار تسکش  دز  رفکب  نیمز  رب  دنکف  ناتب  *** ار تصش  داهناپ  نیلسرم ز  متخ  شودب 

ار تسد  دوس  هبعکب  نید  هاش  هک  منص  نآ  رب  *** ار تسپ  دنلب و  هر  نیقی  هر  رادومن 
هدمآ رتشوخ  میحج  نیرب  تنج  وا ز  رب  *** ار تسرپ  تب  هدیقع  نیمهرا  دشاب  هدجس  ز 

يدمحم تعیرش  اجب  دوب  وا  غیت  ز  *** يدمحا عرش  يانب  اپب  دوب  وا  یعس  ز 
يدمرس تاذ  هچ  نوصم  انف  زا  تسوا  دوجو  *** يدعای میت  ثیدح  اور  یک  تسوا  دزنب 

هدمآ رگید  هلا  کلمبرا ال  میوگب  *** يدحوم افو  زا  رگ  الد  مرفاک  وت  ناوخم 
وا يوخ  راعش و  يرب  دوب  ایرز  ربک و  ز  *** وا يوسب  وا  يوس  دوب ز  ایربک  باطخ 

وا يوم  یتیانک ز  دوب  یجسذا  زا  رب  *** وا يور  یتاکح ز  دوب  یحضلاوزم  رب 
هدمآ ربکا  لجا و  دوب  ام  فصو  هچنآزا  *** وا يوسب  اوساوس  دوب  اوسام  هانپ 

نم بالقنا  میوجن  وج  هنیک  خرچ  نیک  ز  *** نم بارطضا  مرادن  ودع  دوش  رگا  رهپس 
نم باش  خیشب و  منک  ورب  ور  هیضق  نیا  رم  *** نم باهتلا  مباین  وا  رهق  ران  زوس  ز 
هدمآ رشحم  زورب  وگباوج  وا  رهم  هک  *** نم باسح  زا  مسرتن  وا  باسحیب  فطل  ز 

نم باسح  نم  روشن  نم  باقع  نم  باوث  *** نم باوج  نم  لاؤس  نم  باسح  شتبحم 
نم بابش  نم  رورس  نم  بایغ  نم  روضح  *** نم باتک  نم  روبز  نم  باتع  نم  باطخ 

هدمآرثوک ضوح  نم ز  بارش  وا  ماجب  *** نم بایا  نم  عوجر  نم  باتش  نم  گنرد 
یئوت انم  یئوت  مرح  يرعشم  هن  یمزمز  هن  *** یئوت ادخ  رهظم  هک  يرورس  هتسجخ  یهز 

هحفص 288} }
یئوت اعد  هلبق  هک  يرترب  تانکمم  ز  *** یئوت افص  هبعک  هک  يرتهب  تانیاک  ز 
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هدمآ رواد  تاذ  هچ  يرواد  طرف  یلو ز  *** یئوت ادج  ادخ  زا  لب  يرواد  هکنآ  میوگن 
امرکم ناج  هچ  یئوت  رشبلاوب  كاپ  مسجب  *** امدقم هرمز  رتشیب ز  هبترب  یئوت 

امدقا تسا و  رخؤم  ربخ  زا  سپ  ادتبم  هک  *** امدآ تشگ  فیرش  ردپ  ار  وت  دش  هدناوخ  هچ 
هدمآ رواد  هنک  ربخ ز  اجک  ار  لوقع  *** امرکا لجا و  یئوت  رظن  شدبای  هچنآ  زا 

لح زاب  هام  نارق  دوبان  سحن  هرامه  *** لمح رد  توح  جرب  دور ز  روخ  هک  ات  هشیمه 
لقستم شیع  تختب  دب  الا  یلاوت  ّبحم  *** لح تالکشم  وت  رب  دوشیم  هک  ات  مادم 

هدمآ رتخادب  نآ  ریدع  رامشیب و  نعل  هک  *** للع تنحم و  ریسا  دح  نوزف ز  وت  يودع 
رذگ البرک  يوسب  فجن  زا  يدرکن  ارچ  *** ربخ ره  یهگآ ز  هک  فشک  ول  ریما  يا  وت 

رضتحم ناج  وچ  یکی  فسخنم  هام  وچ  یکی  *** رشب دّیس  لایع  فلت  شطع  زا  ینیب  هک 
هدمآ رغصا  يولگ  فده  هنیک  ریتب  *** رگج هتفاکش  یکی  فرطکیب  یک  وان  ز 
هتفات روط  رون  هچ  ایربک  لامج  وا  زک  *** هتفاکش نیک  غیت  ادخ ز  هولجب  يرس 

هتفای باضخ  نوخب  اپب  ات  قرف  شنت ز  *** هتفاتش شلتقمب  ایلوا  هاش  همیخ  ز 
هدمآ ربکا  يادخ  ازغ  رد  تفگ  مهو  هک  *** هتفاب شیوخ  نوخ  ابق ز  نتب  شتداهش 

هحفص 289} }
دش تایح  همشچ  نوسکیب ز  رضخ  هک  دش  هچ  *** دش تاجن  یتشکب  نوخ  قرغ  حون  هک  دش  هچ 

دش تارف  زا  تنیسح  نورب  بل  هنشت  هک  دش  هچ  *** دش تابث  یب  رهپس  نورد  ارچ  نوخ  طشب 
هدمآ ردکم  نم  هچ  نون  فاک و  لصحام ز  هک  *** دش تانکمم  بلقب  نومنهر  ریت  مادک 

بل هنشت  بآ  دزنب  ارچ  دش  دیهش  رگا  *** ببس دب  هچ  تهج  دش  هچ  افق  زا  ندیرب  رسب 
بر لامج  ّیلجت  الم  رب  درک  هزینب  *** برع هش  مجع  هم  ادج  شدش  ندب  زا  رس 

هدمآ روصم  ین  هب  ایربک  كاپ  لامج  «*** بجتحا نم  یفتخا  نم  یلع  دقوادب  دقل  »
هدش مک  دایز و  نخس  نم  ماخ  عبط  ایو ز  *** هدش ملق  زا  يروصق  نم  مالک  رد  هک  رگا 

هدش مض  تشهب  هدود  نم  مان  هچ  نم  رمع  هچ  *** هدش مس  دهش  نم  ياجب  نم  ماجب  ناسچ  نیبب 
هدمآ رکش  ياجب  نم  ماک  خلت  هب  الب  *** هدش مخ  خرچ  تشپ  هچ  نم  مارخ  وکن  دق 

مالسلا هیلع  یلع  ءانث  مخریدغ و  هعقاو  رد 

ریدقلا کلملا  هللا  مالس  هیلع  ریمالا  ءانث  ریدغلا و  موی  ۀعقو  یف 
هاج خرف  رف  هدنخرف  خر  خرف  دیع  *** هاگرخ نویامه  كالفا  رب  كاخ  زا  هدز 

هالک دیشروخ  دهاش  نیبج  هرهز  يا  زیخ  *** هام ات  یهام  تسا ز  رورس  تسا و  روس  همه 
هللا ءاش  ام  ینوزفا  هم  دیشروخ و  هک ز 

مینزن قر  زا  دبنگ  رب  یئالاو  سوک  *** مینزب قورم  لعل  ابل  هداجیب  زیخ 
مینزب قحلا  انا  فال  تفص  روصنم  هاگ  *** مینزب قدیب  هدمآ  زارف  شرع  رب  هاگ 

هلا یفن  زا  تابثا  مینک  دیحوت  هاگ 
هحفص 290} }
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تساجک حورجم  هدرسفا  لد  ياود  نآ  *** تساجک حون  ملد  هتشگ  الب  نافوط  قرغ 
تساجک حوبس  سودق  نز  هنارت  نآ  *** تساجک حور  دش  هچ  مدش  تسود  یناف 

هاقل هللا  قزر  نم  وا  میوا و  نم  همه 
نکم ردق  بش  مریدغ ز  زور  رد  فصو  *** نکم رذع  هنب  رذع  انم  رادغ  تب 

نکم ردص  زا  نطو  ملیذ  اهاش  ما  هدنب  *** نکم ردب  نوچ  خر  نآ  مغ  ملاله ز  نوچ 
هاش هدنب و  دنز  تسد  مفرش  لیذب  ات 

دیدپ تشگ  معن  مامتا  تیآ  تیار  *** دیمد لامکا  قرشم  زا  هچ  لابقا  حبص 
دیپس هایسب و  دش  ادخ  ماعنا  لماک  *** دیسر رادقحب  هک  قح  نآ  زا  دش  ققحم  قح 

هایسب دیپسب و  دش  یبن  فاطلا  لماش 
شونب هداب  هدب  هسوب  ربب  شیط  نک  شیع  *** شوه تراغ  ناج  تفآ  لد  تحار  يا  یلاح 

شود هامیارت ز  هتفشآ  ملد  بشما  نکم  *** شودب زادنیم  شود  نوچ  وم  ناشیرپ  نآ 
هانگ تسا  هانگ  قاشع  یناشیرپ  هک 

لیزنت زا  دناوخ  لزنا  ام  غلب  تیآ  *** لیئاربج يوس  ادخ  دزن  زا  دمآ 
لیلج دنوادخ  رارسا  رایسب ز  تفگ  *** لیحر تقو  دوب  هاکناج  لزنم  نیا  زا  هک 

هاگآ یئادخ  رارسا  همه  رب  دوخ  وت  هک 
دننک رید  زا  مرح  قرف  هک  تسا  لامک  هچ  *** دننک ریس  لگ  هناخ  جحب  موق  نیا  رگا 

دننک ریخ  بلط  دوخ  رب  دوخ و  زارش  عفد  *** دننک ریغ  رب  راثیا  هک  هجنآ  ةوکز  ز 
هاوخلد قفوب  دنیامن  ریخ  بلط 

دوب هزور  ره  تنحم  مغ و  هزور  زا  عفد  *** دوب هزور  یس  هزور  زا  هچ  مسج  تحص 
دوب هزوریف  دبنگ  رب  يزوریفب  ای  *** دوب هزوک  رد  همه  یلصم  رهب  زا  دهش 

هابت رفک  هپس  زا  داهج  دهج  زا  دوش 
دوجوم فرعا  نا  تببحاف  ّرس  دوشن  *** دوهشم یناهن  زنک  دوشن  اهنآ  زا  چیه 

هحفص 291} }
دوصقم ار  ادخ  هچنآ  قلخب  زاس  نایع  سپ  *** دودحم ددرگن  دوبعم  هلالجا  لج 

ةولص داهج و ز  جح و ز  تسا و ز  تاکز  ز 
تسا یلع  هار  امنهار  رپس  هار  رب  هار  *** تسا یلع  هللادی  هک  امنب  مهیدیا  قوف 

تسا یلع  هام  يرتشم و  لحز  خیرم و  سمش و  *** تسا یلع  هاگآ  لد  ادخ و  يانیب  مشچ 
هادف هللا  انریص  دحا  هللاوه  لق 

تسشن هاگنآ  یهگنتسشن  تساوخ  بتقز  *** تسلا زور  بلط  ابهص  مخ  ریدغ  رد 
تسد رد  ار  ادخ  تسد  یبن  تفرگب  شاف  *** تسویپ قیالخ  عمج  زا  دب  هتسسگب  هچنآ 

هاوگ تسه  ادخ  لوق  نیارب  موق  یک  تفگ 
ادخ تصش  نیا  زا  تمحر  رد  حاتفم  تسه  *** ادخ تسد  دوب  هللادی  تسد  نیمه  هک 

ادخ تسه  اب  تسا  یقاب  ادخ  دوباب  دوب  *** ادخ تسب  ادخ  دوشگب  تسوزاب  نیمه  ز 
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هاتوک روصت  تسد  وا  نماد  زا  تسه 
تسالاو یلو  داجیا  روشک  همه  رد  *** تسالعا یلع  تایآ  رهظم  یلع  يا 

تسا یلوا  تیالوب  تیاصوب  تثاروب  *** تسالوم شیوا  میوا  رب  یلوم  نم  هک  ره 
هاشنهاش وا  مه  هاش و  نید  روشک  رد  تسوا 

وا تسا  نارین  تحاس  رد  همه  زادگ  ناج  *** وا تسا  ناوضر  هضور  رد  همه  زاون  لد 
وا تسا  نالوج  هصرع  رد  همه  زات  هکی  *** وا تسا  نازیم  یتخس  رد  همه  زاس  هراچ 

هاج تمشح و  ملع  دراد  همه  زارف  رب 
یلع تسا  زامن  تسا و  مایص  تسا و  ةوکز  مه  *** یلع تسا  زار  مرحم  یلزا  میرح  رد 

یلع تسا  زاین  زجع و  هرب  شلامیاپ  *** یلع تسا  زاجم  تقیقح ز  هار  هرطنق 
هابج هچ  دودخ و  هچ  نویع و  هچ  کیالم  ز 

تسا لیئاربج  هدش  شتوربج  زا  همش  *** تسا لیئاکیم  هلیک  شمرک  زا  هاوخ  لیک 
تسا لیئارزع  رذع ز  یلع  حور  ضباق  *** تسا لیفارسا  زا  تروص  وا  زا  روص  وا  زا  مد 

هحفص 292} }
رمع باحصا  درب ز  وا  تعیب  زا  قبس  *** رشب ریخ  اعدب  شیانث  متخ  نوچ  درک 
رد هتخت  زا  شا  هقیدص  يولهپ  دنکش  *** ررش هنیک  زا  دنز  ار  وا  هناخ  رد  ات 

افسا او  ابجعاو  دنک  بصغ  وا  قح 
ار هش  نف  دص  دجسمب و  هناخ  زا  درب  *** ار هش  ندرگب  تسب  نسر  تسکشب و  دهع 

ار هش  نتفنش  نتفگ ز  داد ز  ور  هچنآ  *** ار هش  نتشک  یپ  زا  افج  ریشمش  تخآ 
هللااب الا  ةوق  هدنب و ال  مزجاع 

دندز بازحا  رفیک  هر  هدیزرو  رفک  *** دندز باحصا  مد  هچ  شفالخب  تفالخ  ز 
دندز بارحمب  ریشمش  هچ ز  شقرف  كاچ  *** دندز بابحا  لد  رب  شمغ  ریت  تبقاع 

هارفا داب  ناشدش  يدارم  هچ  يدارمان 
نیع ترق  لد  توق  شدب  هک  ار  ینسح  *** نینح بازحا و  سراف  نآ  سپ  زا  تبقاع 

نینس نیا ز  دمآ و  دیهش  رهز  زا  کی  نآ  *** نیسح دننام  هتخاس  الب  ریت  فده 
هابز لیسلا  غلب  ییحی »  » هصق دش  متخ 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  نماثلا  ماما  ءانث  یف 
يا هنارت  انا هللا  ياون  تریاز  زا  *** يا هناتسآ  ار  وت  نحص  شرع  حطس  يا 

يا هناخ  دنوادخ  وت  ادخ  هناخ  ناک  *** تسا نمآ  هبعک  نوچ  وت  میرح  نامرجم  رب 
يا هناشن  دشاب  وت  یگدنب  غاد  زا  *** باتفآز ار  کلف  هک  يرتخا  هچ  خرچ 

يا هنامن  نایامن  باتفآ  يدرک ز  *** بات رون و  ار ز  نیمز  هک  يرواخ  هچ  رهم 
يا هناودنه  ناور  رحب  جوم  حور  نوچ  *** تسا وت  رما  ناگوچ  ربنچب  کلف  يوگ 
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يا هنایزات  رثا  شا  هرجم  کنیا  *** خرچ گنخ  وت  رهق  ینامرهق  روهقم 
يا هناسف  خزود  ّتنج و  ثیدح  هنور  *** دوب يادخ  دصق  وت  رهق  رهم و  يزمر ز 

يا هن  ای  زار  رثا  ار  حیسم  وا  اب  *** تسین هک  رثا  نآ  ار  وت  فطل  يافشلا  راد 
يا هنابش  ياعد  هاگحبص و  درو  رد  *** تسین هک  رمث  نآ  ار  وت  ظفح  ظافحلا  راد 
يا هناد  بآ و  دبلط  یک  تشهب  غرم  *** لیبسلس دلخ و  هن  وت  يوک  ياوه  ار  لد 

هحفص 293} }
يا هناگی  يادخ  مانالا  کل  تلذ  *** ماقم نیمود  رد  هک  ماما  نیمتشه  يا 

يا هنارک  درادن  هک  تتمحر  تسیرحب  *** یتیاهن دباین  هک  تتمعن  تسیزنک 
يا هناوتسا  دوب  فقس  رهب  مزال ز  *** تسا مئاق  وت  رب  کلف  بطق  هک  يروحم  نآ 

يا هناع  يوم  رد  هدئاف  دوبن  يرآ  *** دندش یط  یهورگوت و  رد  دندش  فقاو 
يا هناجا  رد  دخ  رون  دنامن  یفخم  *** یلو يدش  نوراه  ربق  نایم  ناهنپ 

يا هنابز  خزود  وت  رهق  بیهلاج  ره  *** هنومن تنج  وت  رهم  ثیدح  هک  ره 
يا هناهب  توفع  هلیسو  زجب  دوبن  *** ور چیهب  ار  ام  توفع و  هناهب  دیوج 

يا هناعا  هد  ناج  دصقم  يوسب  ار  ام  *** یلیام دنچ  لگ  هبعک  فوطب  لدیا 
يا هناتسآ  سوبب  سونبآ  خرچ  نوچ  *** سوط باتفآ  سوفن  سینا  هگرد  رب 

يا هنایشآ  ار  وت  نارتوبک  دشاب  *** شرع هک  مرتحم  مرح  يا  ربکا  هللا 
يا هنازخ  رد  ادخ  تسین  هلالا  لج  *** تسا یفتخم  وت  رد  ادخ  رون  هک  ینزخم  نآ 

يا هنامز  رادم  وت  هنامز و  ثداح  *** یتباوث ریدم  وت  هراتس و  تباث 
يا هناد  زان  ار  وت  وزآ  وناد  تسا  روک  *** زاب هقح  نودرگب  زانب  شوخ  سوط  يا 

يا هنادواج  یگدنز  تسا  هتفای  ناز  *** رضخ هک  وت  داب  انس  بآ  يانث  میوگ 
يا هناور  ار  هلفاق  مادم  مزاس  *** گشا مرجال ز  تیوسب  متفاین  یهار 

يا هنامک  درآ  لد  نامک  زا  هک  یهآ  *** تسا بیان  توملا  کلم  زا  وت  تقرف  رد 
يا هناغم  بارش  لطر  رایب  یقاس  *** اریادخ مناغم  رید  يوس  تسین  هر 

يا هناغچ  یگنچ  ینونغ  زا  يروبنط  *** یطبرب يران و  يراتس و  يرام و  وت 
يا هناش  فطل  زا  يور  ات  راتب  نزرب  *** رای فلزب  نک  رذگ  رابکشم  داب  يا 

يا هناقشاع  همزمز  میشک  لد  رد  *** رای فلز  يادوسب  رات و  کنابب  ام  ات 
يا هنال  تسا  لهس  هک  میرگنن  شرع  رب  *** سوط نیمز  نویامه  سوبکاخ  قوش  زا 

يا هنایم  نآ  اب  هن و  هرانک  نیا  رد  *** لیبسلس دلخ و  رب  هن  وت  قیاش  تسا  ییحی » »
يا هنانز  ثیدحب  مهن  لد  دنچ  ات  *** امش ون  لصو  یم  هک  اشوک  هنادرم 

هحفص 294} }
يا هناچب  ار  ینز  تسر  راچ  هس  یئوم  *** قافتا رگ ز  دسرن  سپ  درم  يوعد 

يا هنانح  لد  زا  مشکرب  راو  هنانح  *** قارف رد  هک  یکشخ  کبوچ  متسین ز  مک 
يا هنابا  قارفب و  يوشیمن  یضار  *** ار شیوخ  حادم  یلوسر و  رهظم  وت 
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يا هناها  دناسر  رادم  جک  خرچ  ای  *** یلواطت دیامن  راگزور  تسد  ات 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  دالیم  رد 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نیدحوملا  ماما  دالیم  یف 
مبجر نونکا  نم  هک  نابعش  هشیدنا ز  نکم  *** مبجر هامب  فطل  ینک  هدابرا  یقاس 

مبطر هد  میعنلا  ءام  یخلت  هراچ  *** مبل لعل  نآزا  یسوب  هدب  لقن  یپ  زا 
یبطر زا  یبنلا  ءام  یخلت  يرب  ات 

تساخ دیاب  اپب  هظحل  نیا  مخ  بیجرت  رهب  *** تساپب قافآ  رد  نویبجرلا  نیا  گناب 
تساجک رمع  نکفم  ادرفب  زورما  شیع  *** تساکب وت  لاله  مرش  زا  بجر  هام  هکیا 

یبجر هام  دیآ و  يرگد  لاس  هک  ات 
هانپ تسین  الب  ریشمش  هیاس  زجب  هک  *** هار میور  رب  وت  يوربا  فرط  ره  زا  هتسب 

هام رب  يزارد  تسد  دنکن  وگ  ار  فلز  *** انا هللا هدمآ  تسدب  ریشمش  تسم 
یبدا یب  زا  هلسلس  دص  لد  دزرلب  هک 

رایب زورون  هداب  مدوش  وت  نوچ  زور  *** رایب زوریف  علاط  وکن  تخب  ایقاس 
رایب زوس  مغ  شتآ  ملع  تشارفارب  مغ  *** رایب زور  بش و  ره  مدحبص و  ره  هکلب 

یبهلوب یبهل  بات  میزوسب ز  ات 
زومت تسا و  فرب  تفلا  وبس  گنس و  تبحص  *** زودنا تلیح  دهاز  یتبحصمه  نم و 

زور بشنآ و  ادابم  تسا  يواسم  وتیب  بش  زور و  *** زورف مزب  خر  هدنخرف  دهاش  يا  یلاح 
یبشب يزور  دیآ و  زورب  وتیب  یبش  هک 

دانع هچ  شداد  تسا و  داد  هچ و  شدانع  هک  *** دادو زرط  افو  مسر  رگا  تسین  ار  خرچ 
هحفص 295} }

دارم دض  اضر  سکعرب  همه  شریس  تسه  *** داوس يدادم ز  هن  شضایب  یئایض ز  هن 
یبت بات و  زجب  هن  شبات  بت و  زا  یلصاح 

بلطم تعانق  جنگ  زجب  هناریو  ود  نیز  *** ببس تسین  ارم  یساسا و  تسین  ار  وت  رگ 
بلح دنماش و  هنیئآ  وت و  طخ  ضراع و  *** بل خر و  زا  ینمی  شخدب و  ياراد  هکیا 

یبلح کلم  تسا و  یماش  روشک  ار  وت  سپ 
كاچ هدزمغ  لد  مارهب  رجنخ  دنک  ای  *** كامس حمر  دسرب  رگ  کمسبار  ما  هنیس 

كاب هچ  تسا  كاله  گنهآب  كالفا  رگا  «*** كادفب یحور  ۀحارلا  بستکا  ینلخ و  »
یبسح الاو  رورس  ارم  تسا  هانپ  هک 

تسا برط  شیع و  مسوم  مجع  هچ  ار  برع  هک  *** تسا برع  ریما  دالیم  اکرت  یمجع 
تسا با  دنوادخ  تسا و  مام  قلاخ  يردپ  *** تسا ببس  مدآ  تقلخ  رب  مدآ و  هداز 

یبا یماب و  هیدفا  هلالجا  لج 
« راونالا رونل  رهجلا  یف  ةوکشم  وه  *** رارسالا رسلرسلا  یف  تآرم  وه  »
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« راهن لیل و  قراط  هب  هللا  انناع  *** رارشالا عیمج  ّرش  هب  هللا  انذاع  »
یبعت رشحم  فص  رد  دوبن  ار  شا  هعیش 

لامک قافآ  رین  فرش  خرچ  رتخا  *** لالج كالفا  روحم  رفظ  نودرگ  بطق 
لاعتملا نوعب  هک  شلالج  صخش  رگنب  *** لاحم رما  رب  تردق  دوبن  یتفگ  هکیا 

یبلس رد  هدش  رادیدپ  تسا  ناهج  ود 
اطع ورهق  رد  هدش  حلاط  حلاص و  وا  زا  مه  *** اضر فوخ و  رد  هدش  قساف  نمؤم و  وا  زا  مه 

هحفص 296} }
ادخ رس  یبن  صخش  دوبن  رگ  وا  صخش  «*** اجن هللاو  کسمتسا  هبح  یلا  نم  »

یببس یب  دوب  بابسا  دجوم  ور  هچ  زا 
دوب وت  نامقل ز  تمکح  یعشوی و  شناد  *** دوب وتز  نافوط  تیآ  یبن  حون  رب  هکیا 

دوب وت  نامیلسب ز  تعفر  تمشح و  متاخ و  *** دوبوت نارمع ز  یسوم  فک  یسیع و  مد 
یبجع دشابن  روم  رب  وت  فطل  رظن 

راهن لیل و  کلف  خرچ و  نیمز  تسا و  نامسآ  *** راثآ دنوادخ  قولخم  وت  عنص  نیرتمک 
رامشب دیاین  هک  یئادخ  دوهشم  فطل  *** راتفر زا  درخ  هدناماو  وت  كرد  هر  رد 

یبعش ود  دوب  هک  یهلا  دودمم  ّلظ 
یملظ رون و  قلاخ  شبح  مور و  دجوم  *** یمکح لطاب  قح و  رب  نیتم  ماکحا  هکیا ز 

یمرتحم فرش  خرچ  رد  یلابقا و  بطق  *** یمرح لها  هلبق  لد  هبعک  مرح 
یبجتنم رف  رتفد  رد  یلالجا و  درف 

بانط تسا  ییحی  ندرگ  رب  وت  ناسحا  قوط  *** باقر وت  ماظع  ماعنا  هدش ز  قوطم  يا 
باهذ ناکما  بهذ  یب  مفجن  يوس  تسین  *** باجح تشگ  یبهذ  یب  ماوت  سوب  ناتسآ  ز 

یبهذ دشابن  هک  ار  یسک  تسین  یبهذم 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

هللا مالس  هیلع  هللا  لوسر  یصو  هللا  یلو  تعن  یف 
زوس مغن  زا  مغ  لد  وآ  زاب  *** زوریف تخب  دیعس و  دیع  يا 

زورما زاس  قارع  گنهآ  *** زورون ياون  برع  روش  اب 
يزاجح همغنب  كرت  يا 

هحفص 297} }
تسارآ تمایق  دوخ  تماق  زا  *** تسارآ تماق  هک  نیبب  ورس  رب 

تسارآ تمالع  يور  تسار  رب  *** تسارآ تمالس  يرگ  هنتف  اب 
يزارفرس رورس و  روس و  اب 

طب زا  رایب  مطب  نوخاه  *** طخ ون  راذعلگ  یقاس  يا 
طش ناور  ما  هدید  ود  زامنب  *** طب رب  يان  راذگب  طبرب 
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يزاسن مه  وت  نم  اب  مسرت 
ار لگ  بآردنا و  نکف  شتآ  *** ار لگچ  هم  نآ  هچ  میدید 

ار لد  ناج و  میا  هتخاب  شوخ  *** ار لسگ  ناج  رامق  تخس  نآ 
يزابکاپ قیرط  تسا  نیا 

حمار حمر  تسا  نتب  میوم  *** حیال باهش  يا  وت  يور  یب 
حصان دنپ  هچ  یسک  هدینشن  *** حضاو تسا  یتجح  هک  قشع  رد 

يزارد نیاب  نخس  هدوهیب 
بیارغلا رهظم  هدمآ  قشع  *** بیاجعلا رهظم  هدمآ  قشع 

بلاغ هتشگن  یسک  قشع  رب  *** بیاتکلا قرفم  تسا  قشع 
يزاب هدرکن  یسک  ریش  اب 

یسوم ران  یسیع و  راد  *** یسوسفرپ دش ز  هک  قشع  رب 
یسوط نید  ریصن  قیقحت  *** یسوبکاخ زجع و  نعذم  دش 

يزار رخف  ماما  کیکشت 
میقشع ناتسآ  هدرورپ  *** میقشع نادناخ  هداز  ام 

میقشع نامدود  هکنیا ز  رب  *** میقشع ناج  قشع و  رهوج  دوخ 
يزاین یب  زاین و  تسا  یفاک 

ملاع لها  مشکن ز  تنم  *** ماوت هداز  هک  مفرش  نیا  اب 
ملید سور و  ذالم  اجنم و  *** مدآ نامدود  رخفم  زج 

يزات كرت و  ثیغم  اجلم و 
هحفص 298} }

بوقعی هانپ  نارجه  رد  مه  *** بویا ثیغم  نامرک  زا  مه 
بولغم دوب  رفکز  مالسا  *** بوک زد  ریگ و  راصح  هعقو  رد 

يزاغ دوبن  رگا  قدنخ  رد 
زاس یمدمه  درک  شمصخ  اب  *** زاس كربنچ  خرچ  يزاب  رگ 

زابهش راکش  دنک  هوعص  یک  *** زاجعا ریظن  دوش  رحس  یک 
يزات ریسا  دوش  ریش  یک 

لحارم ار  بوجو  ناکما و  *** لقاع دزنب  نایع  تسا  قرف 
لصاح تسا و  نکمم  هیوست  یک  *** لهاج يادخ  شرگا  دناوخ 

يزاجم یلصا و  ینعم  رد 
شوماخ هتشگ  ورهم  هدز  بل  رب  *** شوه وا  تاذ  تافص و  تعن  رد 

شودمه بوجو  اب  هدش  نکمم  *** شوهدم قشع  تفگ  دمآ و  زاب 
يزاوم مدق  اب  هدش  ثداح 

دوجسم تسیا  هرمز  تلم  رد  *** دوبعم تسیا  هقرف  بهذم  رد 
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دومنب حلص  هارو  دمآ  لقع  *** دوزفا تریح  هک  هعقو  نیا  رد 
يزاتکرت دومن  قشع  رگ 

یهلا عیانص  تآرم  *** یهاج دنلب  زا  دوب  اتفگ 
یهام غرم و  نیمز و  كالفا و  *** یهانت یب  ضویف  شتسه ز 

يزاس هلیسو  ار  همه  وا  زا 
رادرک لالجلاوذ  هجاوخ  مه  *** راثآ راگدرک  هدنب  مه 

رادیدپ شتیامح  دمآ ز  *** راونالا رون  رارسالارس 
يزاب هاش  تافص  هوعص  رد 

هناهب یپ  تمرک  ددرگ  *** هناگی رواد  هچ  هکنآ  يا 
هنامز زا  مناج  لد و  ردناک  *** هنایم زا  مرهپس  تسا  درب 

يزاس تسا و  یکنچ  همزمز  زا 
هحفص 299} }

دندوزف مهدنا  تنحم و  رب  *** دندوتس میبوخب  هک  یموق 
دندومن الب  ندب و  خرچ و  *** دندوشگ افج  رد  هچ  نم  اب 

يزاک هروک و  يدادح و 
رتخا قافن  کلف  نیک  زا  *** رتسگ حدم  تسار  وت  هک  ییحی » »

رواد یحو  هچ  دوب  هک  شرعش  *** ردکم دوب  افج  شلاح ز 
يزاغ ود  کیب  درخن  یم  سک 

زوریف تسا  وت  بحم  تخب  نوچ  *** زورون لصفب  نمچ  هکنآ  ات 
زوس تیفاع  مصخ  ینازرا  *** زورون هچ  تحد  امب  زور  ره 

يزارگ تلصخ  یئوخدب و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  حدم و  رد 

هئاثر مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هللادبعیبا  نینوکلا  دیس  حدم  یف 
یسیردا ملعز  هگ  یناطیش  لهج  هگ ز  *** یسیدقت غرم  درک  داشنا  نمچ  رد  زاب 

یسیع مد  رب  هنعط  دز  يراهبون  داب  *** یسوم فک  نوچ  هولج  خاش  روط  لگ ز  درک 
ینامیلس دنسم  دنکفا  ناتسلگب  نیا  *** یسیقلب لامج  اب  دمآ  ناتسوبب  نآ 

وا تاذ  كرد  رکف  امنب  درخ  يا  رتمک  *** ونیم تریغ  درک  ار  نشلگ  هک  یعناص 
وه الا  هلا  کلملا ال  یف  هل  کیرش  ال  *** وج ردنا  نداد  ياج  دیاشیمن  ار  رحب 

یناشیپ هب  وا  غاد  لد  رب  ام  غاد  کیل  *** وا یگدنب  غاد  ار  هداز  ام و  تسه 
نک یتسه  گرب  زاس و  هاگنآ  بلط و  یتسین  *** نک یتسرپ  دوخ  كرت  یئوجیم  يادخ  رگ 

نک یتسلا  یم  زا  زیربل  ناور  رغاس  *** نک یتسد  زارف  هگ  يزاورپ  دنلب  هگ 
هحفص 300} }
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یناحور بارش  نآ  تسا  حور  تحار  هکناز  *** نک یتسم  شون و  هداب  تسوا  صاخ  مزب  مزب 
میراد رخ  واگ و  میب  لد  ردناک  تسیچ  رهب  *** میرادرپ ریز  شرع  سدق  ناریاط  هچ  ام 
میراد رجش  زا  هلعش  یسوم  شتآ  هچ  هک  *** میراد رذت  بر ال  حون  نوچ  نابز  رب  هاگ 
یناف نیا  یقاب  تسوا  موهوم  نیا  تباث  تسوک  *** میراد رگد  ملاع  ملاع  نیا  ءاروام 

ربهر ام  هب  وا  فطل  ماع  ضیف  نامتشگ ز  *** رهظم ام  قلخ  دش ز  دوب  یفخم  زنک  هچ  وا 
رذحت فخت و ال  يراک ال  هنگ  زا  لد  يا  *** رت کشخب و  شتمحر  لماش  دوخ  هدومن  نوچ 

یناملس صولخ  زا  يدادقم و  ماقم  زا  *** رذوب نوچ  مین  مد ز  شیرافغ  دیما  زک 
هشیر زا  دزاس  عطق  ار  نوزوم  لاهن  ناک  *** هشیت يوق  نآ  تسه  ناج  هشیر  هب  وا  قشع 
هشیش دنک  ار  گنس  شقارحاک  تسا  یشتآ  *** هشیپ شلواطت  هگ  راجنه  شمحرت  هگ 

ینارصن ری  دبای  ینرب  دور  شرس  رگ  *** هشیدنا دیامن  یک  داد  شهارب  ناج  هکنآ 
وا تسا  لالج  يردیح  ربمغیپ  لامج  اب  *** وا تسا  لامج  يدمحاک  ارهز  هدیدرون 

وا تسا  لاوز  زا  غارف  رواد  لیاصخ  نوچ  *** وا تسا  لاصخ  يدزیا  ردیح  تلالج  اب 
هحفص 301} }

یناکما سابل  رد  دراد  یبجاو  رف  *** وا تسا  لاثم  یب  لثم  وا  تسا  لیدعیب  درف 
تسا دوجسم  تسا و  دجاس  نکممو  بجاوب  مه  *** تسا دوبعم  تسا و  دباع  قولخم  قلاخ و  هب  مه 

تسا دومحم  تسا و  دماح  نآرق  قیاقد  رد  *** تسا دوصقم  تسا و  دصقم  نامیا  قیاقح  زا 
یناحبس تاذ  وچمه  تساتمهیب  يات  هچ  زا  *** تسا دوهشم  هن  ازرگ و  دلوی  ملو  دلی  مل 

هاگرد رکاچ  خرچ  دمآ  شهگرخ  رهب  *** هاگرخ کلف  زا  رترب  تخارفا  شهگرد  هک  ات 
هارمگ ره  يامنهر  تمحر  تیآ  مجنپ  *** هاقوشاو گناب  شرع  دروآ  شهگرد  يوس 
یناث یب  تسا  یلوا  لوا  یب  تسا  یئناث  *** هللا تاذ  هچ  فرش  زک  قلخ  ماما  نیموس 

نآرقلا ملع  دش ز  مولعم  وا  لاصخ  مه  *** نمحرلا باطخ  زا  دوصقم  وا  دوجو  مه 
نایبت مه  نایب و  مه  تسوا  لاوز  یب  صخش  *** ناسنا تقلخ  رس  تسوا  لاثم  یب  تاذ 

یناب مه  انب و  مه  داینب  مه  ساسا و  مه  *** ناکما مه  بوجو و  مه  داجیا  مه  دوجو و  مه 
يراد امنا  لوق  شرف  طیسب  رد  هکیا  *** يرادادخ اب  زار  شرع  زارف  رب  هکیا 

يراد یجس  ذا  زار  شکلد  هرط  هگ ز  *** يراد یحضلا  سوک و  شوهم  ضراع  هگ ز 
هحفص 302} }

ینامحر شرع  هک  ای  تسا  قشع  قدارسوک  *** يراد الب  رکباج  وت  ات  مدیآ  تریح 
نوزفا موجن  زا  شمخز  دوب  نامسآ و  هچ  نت  *** نوخ كاخب و  ترکیپ  داتفاک  نامزنآ  زا  هآ 

نونکم يدزیا  ملع  دوب  وا  رد  هک  هنیس  *** نوچیب تمکح  مد ز  تسین  قیال  هچ  را  میوگ 
ینادزی ربص  لبوا ز  زا  بجع  نیا  تسین  *** نوچ شتسکش  دگل  اب  موش  يایح  یب  رمش 

دمآ هاگلتق  يوس  بنیز  یضترم  تخد  *** دمآ هاگ  همیخب  ات  لتقم  زا  هچ  تا  هلان 
دمآ هانپ  یب  هچ  زا  نارای  یب  هانپ  نیک  *** دمآ هاپس  رب  رد  هاثوغاو  شورخ  اب 

یناملسم نیا  زا  گنن  دنراد  نارفاک  هک  هو  *** دمآ هانگ  یب  لتق  زیاج  نید  مادک  رد 
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تسا ناملسم  یکی  وا  دیهاش  نمشد  هک  رو  *** تسا نادرم  هاش  لبش  رورای  یب  بیرغ  نیا 
تسا نامهم  تسا و  دراو  دینادزی  يودع  رو  *** تسا نادزی  عیطم  وا  دیمالسا  نورب ز  رو 

ینامهم هدرکن  سک  ناسنیاک  امش  رب  ياو  *** تسناشطع راز و  هچ  زا  نامهم  ناتراید  رد 
ریگ تربع  تشگن  سک  لد  نیگنس  هاپس  ناز  *** ریثأت شا  هلان  درک  گنس  ره  لد  رد  هچ  رگ 

ریبکت هرعن  تساوخ  ناشیک  افج  نآ  زا  سپ  *** ریت غیت و  نانس و  اب  دنتشگ  هش  هب  رو  هلمح 
ینارون باتفآ  ین  کی  ادج  نیمز  زا  *** ریگرواد زور  هچ  دش  رشحم  هصرع  هچ  دش 

هحفص 303} }
يزورفا شتآ  درک  يزارفا  تماق  تخاس  *** يزوریف هلفس  وید  تفای  نامیلس  رب  هکنوچ 
يزور دشن  لد  نوخ  الا  ار  همیخ  لها  *** يزوس لد  درکن  سک  شتآ  زجب  ار  همیخ 
یناشفا شتآ  مرگ  ییحی »  » هماخ هتشگ  *** يزوس نب  خیب و  ات ز  رورپ  نود  رهپس  يا 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تبیصم  حدم و  رد 

اهئاثر قالخلا و  ۀبوبحم  قافالادیس  تعن  یف 
مان همطاف  تمظع  جرب  رتخا  يرتخد  *** مانا رخف  یندم  لوسر  یقاب ز  دنام 

مایق مارهب  هچ  هدرک  وا  تمدخ  رد  هرهز  *** مامت ردب  وا  خر  رهم  رب  رد  فسخنم 
یلحز شلالج  هاگردب  هدرک  يرتشم  *** مالغ هچ  شلاون  ناویا  رد  هتشگ  نامسآ 

نیبجب يزینک  غاد  ناس  هیسآ  شرجاه  *** نیشن هدرپ  ادخ  لالجا  هدرپ  سی  رد 
نیمث رد  نیهب  هچ  هجیدخ  جرد  زا  تفات  *** نیهر هدنام  یهر  هتشگ  تفص  هراس  شمیرم 

یلسع روخ  زا  هتخود  وا  رکاچ  رب  رد  *** نیرب خرچ  تمظع  ردناک  هتفات  يرهوگ 
عوکر هب  یهاگ  هدش  شدوجسب  هگ  نامسآ  *** عولط رون  نآ  هچ  درک  ایح  شرع  رب  زا 

عوجر تشاد  وا  يوس  باهذ و  تشاد  وا  رب  *** عوضخ هب  كرادم  كاردا  یپ  زا  لیئربج 
یلع هب  دمحم  طبر  هطساو  را  دشن  *** عوطقم تیالو  تلاسر ز  ریجنز  دوب 

هحفص 304} }
لیلخ یسوم و  هللا و  حیبذ  حون و  مدآ و  *** لیلج دنوادخ  قلخ  شخر  رون  زا  هدرک 

لیلد ضرالا  تقرشا  شفرش  لالج و  رب  *** لیدع هن  هیبش و  هن  شلیلج  دنوادخ  نوچ 
یلثم یب  زا  هتشگ  رگد  دنوادخ  هک  «*** لیلک رکفلا  دغ  نوکلا  ۀطساو  ای  کیف  »

لوتب ارذع و  هقیدص و  اضیبلا  ةرد  *** لوسر تنب  ابقنلا  ما  يربکلا  تمصع 
لوزن شدوعص ز  سوق  دش  هتساکرا  مغ  هچ  *** لوفالا سمش  هریخلا  ما  ارهزلا  ةرهز 

یلج تادابع  یفخ  كرش  اب  تسیچ  *** لوبق طخ  دشکن  قیالخ  تاعاطب  رگ 
كامس يور  کمس  تشپ  وت  هچ  تسا  هدیدن  هک  *** كادف هللا  انریص  ایح  جرد  ّرد  يا 

كاچ دص  لد  شدش  لسن  یتمصع  یب  هک ز  *** كاب هچ  تشگ  رگا  ّینس  وت  تمصع  رکنم 
یلعج يوخ  سب و  یکوخ  تلصخ  ار  مصخ  *** كاله هصغ  زا  شتخاس  نانز  هچ  نتشگ  ضیح 

دوب یقاب  ردپ  رجه  زا  سپ  مین  هم و  ود  *** دوب یقارشا  شتعلط  زا  هم  هک  یباتفآ 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب یقاس  شمغ  مزب و  الب  هداب  لد  نوخ  *** دوب یقاتشم  يداو  هدشمگ  بش  زور و 
یلزا رون  هلعش  دنک  شوماخ  هک  ات  *** دوب یقازرب  مصخ  مد  همه  شلتق  یپ 

دومن هلال  لدب  متام  هاگ ز  مغ  غاد  *** دومن هلاژ  ناور  هاگ  ناور  گشا  زا  لگ  رب 
دومن هلاوج  هلعش  نایع  هلان  زا  هاگ  *** دومن هلان  رثا  زا  رگج  هتسخ  ار  هلال 

هحفص 305} }
یلغد زا  اغد  مصخ  شلد  درسفا  هاگ  *** دومن هلاه  زا  هم  فرط  هیس  همطل  زا  هاگ 

رد هتخت  فاج  دز ز  وا  يولهپ  رب  هاگ  *** رمع دادیب  درک ز  شکدف  بصغ  هاگ 
ردپ دج و  شمع  لاخ و  بسنب  يدوب  هکنآ  *** رمق رتهب ز  خر  یلیس  شیلین ز  درک 

یلدج ریش  هدماک  نیبب  هتسخ  هب  ور  *** ررش دنکفا  رشبلا  ریخ  هناخردب 
دید ربنم  ربب  ار  نید  هش  هنهرب  رس  *** دید ردیح  يولگ  رب  نسر  هک  مدنآ  زا  هآ 

دید رفاک  رمع  ماکب  مایا  راک  *** دید رس  رب  شرمع  غیت  ربنم و  ربب 
یلیحلاوب زا  دنک  تفالخ  بصغ  ات  هتفر  *** دید ربمغیپ  ربنم  رس  رکبوب  ياج 

لوسر باحصا  هلئاغ  نآزا  شدندرک  عنم  *** لوتب هقرف  نآب  هظحل  نآ  دنک  نیرفن  تساوخ 
لوفا تشگ  شفرش  جرب  رتخا  هتفات  *** لوجع موق  متس  زک  یمد  دوب  اجک  سپ 
یلزی مل  دمص  ملع  هقودنصب  اج  *** لوهج رمش  نیک  هر  زا  دومن  همکچ  اب  ياپ 

شیوزاب رب  هدمآ  افج  ریت  فرطکی  *** شیولهپ هدز  كاچ  نیک  هزین  فرطکی 
شیوجلد لدب  هتشگ  رگج  هار  زا  يریت  *** شیوربا ات  هتخاس  ات  ود  قرف  زا  یغیت 

یلو قح  یبن  دهع  هگن  تشاد  یسک  هن  *** شیوس ادعا  هزین  زجب  تفر  یسک  هن 
بات بت و  رد  نانس  مخز  زا  شرونا  رکیپ  *** بابک هتشگ  شطع  فت  زا  شرهطا  رگج 

باتشب ملاظ  سنخا  وا  همامع  هردب  *** باکر نبا  دیزی  هدرب  وا  رکیپ  زا  هرز 
هحفص 306} }

یلی نادیم  سراف  شفرط  ره  ناهبور  *** بارتب نکسم  هتفای  ادخ  ریش  هداز 
ماوق وت  دوجو  هب  تعیرش  ناکرا  هتسج  *** مات هم  تداهش  خرچ  رد  هدش  يا  نیسح  ای 

ماقم تشاد  وت  هاگرد  رب  وت  يایحی »  » شاک *** مالغ لیئربج  ترضح  تدش  هک  يویدخ  يا 
یلجا یغولب  دنع  یسرداد  امنب  *** مانارخف نید  رورس  يا  دوخ  ناوخانث  هب 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  بلاط  لک  بولطم  تعن  یف 
يزوریف يزورهبب و  نشلگ  رد  دیزاس  نطو  *** يزورون داب  يا  الا  يرازآ  ربا  يا  الا 

يزورفا تعلط  ار  یکی  يزارفا  تماق  ار  یکی  *** يزور دوش  ات  ار  لگ  ود  رس  یلاح  دادما  دینک 
یقاب همش  ناتسب  نیراپ  هولج  زا  دنامن  *** يزومت دادمتسا  ینوناک و  دادعتسا  زک 

هزور یس  جنر  زا  شف  دیراورم  تشگ  معزج  ود  *** هزور زا  مرهچ  یئابرهک  اضراع  یقیقع 
هزوک نیدرمز  رد  رسپ  يا  لایس  توقای  نکب  *** هزور ره  غاب  رد  رهگ  دراب  نوچ  ربا  نوک  هبش 
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یقاسلا اهیا  ای  مق  هزوریف  رد  لعل  ات  ینک  *** هزوریف هزبس  لعل و  هلال  ناتسب  تسا  ناشخدب 
هحفص 307} }

قعقع زا  تفای  لواسی  غاز و  زا  تفای  لوا  رق  *** قدیب ناتسوب  رد  نوچ  هامید  ورسخ  دزارف 
قدنخ خی  هراب ز  هم  دمآ ز  شروشک  رهب  ز  *** قنور اب  فرب  هاپس  زا  تشگ  شیهاش  ماظن 

یقازق هلال  دزاس  يزابرس و  هزبس  دیامن  *** قجنس ناتسوب  رد  دنزات  لگ  دبهپسا  نونک 
خسرف دصب  ات  دش  يرفولین  نیمز  وا  سکع  ز  *** خش هوک و  تفرگب  ینمهب  مامغ  یئارضخ  هچ 
خی زا  دوب  بامیس  هدوت  نوچ  رگ  دیپسا  نیمز  *** خف ردنا  ریاط  ناسب  يد  يزور  هریت  زا  داتف 

یقالح ربا  دزاس  يدالج و  داب  دراد  هک  *** خلسم نوچ  هدیدرگ  لگ  خرس  نوخ  هللا ز  مادا 
یسوقان ياوآ  دیشک  ککن  روت  هچ  اوآ  رازه  *** یسوس اجب  دمآ  کی  رمق  ژان و  رادید  یپ 

یسواط راسخر  نآرب  یگنراس  فلز  زا  سرتب  *** یسوم نوچ  هولج  رد  يا  نم  کبک  شور  وهیتالا 
یقارزب دش  لبلب  ياج  رد  يد  نیبلا  بارغ  *** یسوساجب نشلگ  رد  تفر  نوچ  رگ  هلیح  غاز  هک 

ار یبوط  رس و  لیبسلس و  ناراشبآ  درک  لجخ  *** ار ییند  تسارآ  تشهب  نوچ  یتشهبیدرا  مد 
ار ییحی »  » رعش رازه و  ياوآ  بیط  نیا  داد  هک  *** ار یملس  دمجو  نیمز  عاطقا  بیز  نیا  داد  هک 

یقارشا تاقیقدتب  یئاشم  تاقیقحتب  *** ار یلاعت  دزیا  تردق  ندرک  فصو  دیاشن 
هحفص 308} }

یئارمح تسا  رازلگ  فرط  ردیح  غیت  سکع  هچ  *** یئارضخ تسا  ناتسب  حطس  ربلد  زبس  طخ  هچ 
یئالال دیشمج  دراد و  یمالغ  شنامیلس  *** یئالاو طرف  زک  یهش  نانم  دزیا  یلو 

یقالخب یقولخم  تعفر ز  هیاپ  هدناسر  *** یئالومب یموکحم  تمه ز  فرفر  هدناهج 
بلاطیبا نب  یلع  نادزی  تردق  لیلد  *** بلاغ بلاث  ربژه  ناکما  هجل  گنهن 

بجاح ادخ  زا  ار  وا  هن  لیاح  یبن  اب  ار  وا  هن  *** بیان ثراو و  ار  یبن  رهظُم  رهظَم و  ار  ادخ 
یقابلا وه  مئادلا  وه  لوالا  وه  رخالا  وه  *** بیاغلا وه  دهاشلا  وه  نطابلا  وه  رهاظلا  وه 

لمهم ینکمم  سابل  مهبم  یبجاو  ساسا  *** لتخم يدمحا  هقیرط  يدوب  وا  تاذ  را  دوبن 
لوحا شمراچ  هفیلخ  یناد  انز  دناوخ  رگا  *** لعشم دصب  شرون  یکی  سلجم  دصب  شصخش  یکی 

یقاحلا یلصا و  رد  قرف  ار  ام  تسین  یفخم  هک  *** لوا الب  دشاب  یلواک  مناد  هبتر  رد  شنم 
یهام ات  ام ه  زا  رب  ضیف  تمیمع  فاطلا  ز  *** یهللا تمشح  رهاظ  هتشگ  تلالج  زا  يا  یهز 

یهان یئوت  رمآ  یئوت  رهاق  یئوت  بلاغ  یئوت  *** یهاش ناج  میلقا  رد  تسار  تفیرش  تاذ  زج  هن 
یقایرت رهز  درآ  ینامرد و  درد  دزاس  هک  *** یهاوخ سکعنم  رگ  سکعنم  ایشا  ریثأت  دوش 

هحفص 309} }
ناراب یمه  نیا  درایب  رهوگ  یمه  نآ  ردابب  *** ناتسب رد  داب  ات  الا  نشلگ  رد  ربا  ات  الا 

نارین رد  ياج  ارنیا  مه  تنج  رد  هار  ارنآ  مه  *** نادنز ناکم  ار  تیودع  نشلگ  نطو  ار  تبحم 
یقاتشم مناج ز  بلب  دمآ  وت  نارجه  رد  هک  *** ناسحا زا  دوخ  هاگردب  ار  ییحی »  » هاشیا ناوخب 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  حدم  رد 
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مالسلا هیلع  سوط  ضراب  نوفدملا  سومشلا  سمش  تعن  یف 
ناوخ لزغ  ود  نم  زغن  راعشا  زو  زیخ  *** ناوخ لزغ  لازغ  يا  نم  ياطخ  كرت 

نارمع یسوم  امن و  یسیع  زجعم  *** نابعث هچ  فلز  شیوخ و  شخب  ناج  بل  زا 
یسوم هچ  هلالو  تسا  هدمآ  حیسم  هچ  لگ  *** ناتسلگ روط  خاش و  دهم  رد  هک  هصاخ 

دمآ نتخ  زا  هب  نمد  ارهچ  ینیچ  *** دمآ نمی  زا  هب  نمچ  ای  ور  یمور 
دمآ نم  هچ  نمچ  رد  همغن  اب  لبلب  *** دمآ ندع  تبت و  گشر  لگ  غاب ز 

یسورپ نوشق  یسیراپ و  رگشل  *** دمآ نمچ  رد  هک  ایب  اطخ  یماش 
یموشب لیلد  دوب  تمودق  هچ  رگ  *** یمودق ریخ  تمدق  ربلد  طخ  يا 

یموجن سحن  دعس و  رادیدپ  هدرک  *** یموقر طخ  وت ز  میوقت  هحفص 
یسور روشک  طیحم  یگنز  رکشل  *** یمور هم  نآ  یعس  دش ز  رگم  هن  ای 

مق يرگن  ات  غابب  مقاق  سلطا و  *** مقاق سلطا و  رت ز  مرن  وت  نت  يا 
مجاهت موجن  زا  يو  ردنا  کلف  نوچ  *** مجنا رپ  تشگ  تشهبیدرا  رد  غاب 

یسوبع تقو  تشذگ  اتشهب  هزات  *** مگ يد  هچ  تشگ  تشهب  یسوبع  خرچ 
تشپ مغب  يور و  يامن  يداشب  زیخ و  *** تشک مغ  متسر  ریتب  ار  منت  يور 

هحفص 310} }
تشگنا رد  تخورفرب  هلال  رت  شتاک  *** تشم زا  مشتآ  زورفا  رهچ  شتآ 

یسوجم نیدب  نز  تشدرز  شتآ  *** تشدرز هچ  داد  جاور  یسوجم  نید 
یلاله ناووربا  رهم ز  یب  هم  يا  *** یلالج دیع  هام  تسا  یلاله  لکش 

یلاوتم میاد  دیع  يا  نم  هام  *** یلالج دیع  لاله  نک  لجخ  زیخ و 
یسوک یلبط و  قرب  دعر و  زا  دیاک  *** یلاوتب نامز  نیا  دیآ  دیع  رگشل 

رطعم تشگ  تشهبیدرا  رد  غاب  *** رگید تبون  هک  ایب  اتشهب  هزات 
رفزا هفان  راز  هلال  رد  هتخیب  *** ربنع هدوت  رازغرم  رد  هتخیر 

یسوط رورس  ماما  متشه  رد  رب  *** رهوگ رد و  ار  ربا  تسا  راثن  رهب 
يزاجم راگدرک  یقیقح و  دبع  *** يزاجح هاش  لیلس  یسوط  ورسخ 

يزارف تسد  هچ  دنک  شلدع  دیاق  *** يزاوم نزوب  مدق  اب  دش  ثداح و 
یسورخ تافص  نایکام  زا  دزیخ  *** يزاب لواطت  ناگ  هوعص  زا  دیآ 

دمآرشب کلم  نوچ  وت  مکحب  هکیا  *** دمآ ردق  اضق  نوچ  وت  عیطم  هکیا 
دمآ رش  ریخ و  هچنآ  رب  رمآ  وت  صخش  *** دمآررض عفن و  هچنآرب  رداق  وت  تاذ 

یسوم هداز  يدمآ و  یقت  باب  *** دمآ رشتنم  لدع  يوقت و  هچ  وت  زا 
لامعالا لضفا  وت  تعاط  امب  هدرک  *** لاعفا همه  رد  هدوتس  تیادخ  هکیا 

لابقا بکوم  هچ  ناریا  زا ز  دسر  رد  *** لالجا روشک  هاشداپ  يا  ترد  رب 
یسوب هیشاغ  يرب و  نامرف  رد  زا  *** لاکیم هچ  لیئربج  عوطلاب  دیآ 

نونکم هدمآ  سوطب  یئادخ  زنک  *** نوراه هداز  رهز  لوتقم  هدش  يا 
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هحفص 311} }
نوعلم هرمز  گنن و  مان و  یب  هقرف  *** نوچیب دزیا  قح  دندومن  بصغ 

یسورع بلک  يارب  زا  تساوخ  گرم  *** ومأمب تخت  دناسر  نوراه  ندرم 
مهانپ يوس  چیه  وت  زا  ریغب  تسین  *** مهاش وت  ناوخ  حدم  و  ییحی »  » هک هدنب 

میهاپس هار  هتسب  مایا  يزاب  *** مه ار  هدشمگ  تام و  جنرطش  هش  نوچ 
سوط تمشح  يورسخیک و  تیار  *** مهاوخن ویدخ و  يا  مهاوخ  ترد  كاخ 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  نیملاعلا  ءاسن  ةدیس  ءانث  نیلفاغلا و  هیبنت 
رورغ عاتم  دوب  يرآ  ییند  تایح  *** رورس رهب  هیام  تسا  تایح  رورغ  ارم 

روبص هاگیاج  تسا  دلخ  هک  دیما  نیاب  *** روصق يویند ز  مالآ  رب  روبص  مدش 
یلزی مل  ياضق  رب  دوب  ربص  هک  رگا  *** روصق روح و  تسا  هدمآ  روبص  يازج  یلب 

هایس يور  دیپس  مدرکن  هبوت  بآ  زک  *** هافسا او  تشذگ  تلفغب  رمع  هک  ارم 
هانگ راب  هوک  هوک  دشک  هاک  هنوگچ  *** هاگ هچ  رهچب  مدزیا  دنکنرا  محرت 

یلغ دارم  دوش  رتنوزف  هحمل  هحمل  هک  *** هللا الا  هلا  اطخ ال  تسا و  تلفغ  هچ 
تسود الا  سک  ره  ياج  هدش  هکنآ  زا  غیرد  *** تسوا تمکح  زنک  یهلا و  شرع  هک  یلد 

تسوا زا  ریغ  يوسب  لدیا  تهج  وت  ارچ  *** تسا وه  الا  هلا  نوچ ال  همه  هنارت 
یلبه لیاصخ  ای  يدحا  دماحم  *** تسوکن مادک  وک  فاصنا و  ضرعمب  آرد 

هحفص 312} }
میمر ماظع  زجب  ناشیا  زا  یقایب  تسین  هک  *** میعن نابحاص  دنیاجکب  وگب  ایب 

میهید ار  هاشداپ  دمن و  ار  يادگ  *** میقم دهدب  سک  تسین  رگا  منیب  قرف  هچ 
یلسع هتخود  روبنز  رب  رد  هک  ایو  *** میلس هدرک  رامب  ار  دوخ  نت  یسک  اجک 

زیدبش هولج  نوگلگ ز  یم  هناشن  ز  *** زیورپ تمشح  فتر  اجکب  وگب  ایب 
زیر رکش  لعل  نیریش و  تحالم  نامه  *** زیخ ترشع  ياون  ایکنز  دب  راب  ز 

یلج زان  یفخ و  زاینود  نآزا  دش  هچ  *** زیگنا روش  قشع  داهرف و  تیاکح  نامه 
دابب داد  هنامز  نامیلس  هاگراب  هچ  *** دابق تخت  سوط و  هاگرخ  یسرن و  ساسا 

دای درادن  ناشن  ناشیا  همخد  یسک ز  *** داد هویش  لدع و  نیناوق  ناننقم 
یلذتبمب رس  هدرب  ورف  هریت  كاخب  *** داهن كاپ  ناگ  هیاپ  کلف  ناززعم 

سواک رسفا  هاشکلم و  جات  تساجک  *** سونایقد تخت  یشاجن و  لالج  دش  هچ 
سورپ رایرهش  سیراپ و  هطخ  ریما  *** سوط توطس  لاز و  لازلز  متسر و  موسر 

یلحم یب  تسا و  يردق  یب  هب  هار  كاخ  هچ  *** سور دیاق  مور و  ناطلس  رکیپ  هک  نیبب 
نیسح يوکب  هر  هتسج  نسح  يوخ  همه ز  *** نیش ره  زا  غراف  دنیادخ  نابرقم 

نید نید  ندرگب  ناشیا  میاد  قوقح  *** نینح ریلد  دحا  ریدم  ردب  ریما 
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یلع هجاوخ  تسا و  هجاوخ  یلع  نوک  ود  رد  هک  *** نینوک هجاوخ  هتشگ  یلع  یگدنب  ز 
ارس ود  ره  هدرک  داجیا  هک  تسوا  لیفط  *** ادخ هک  یترضحب  یمالغ  طخ  هدرپس 

امس يورب  شتمصع  دوش  باجح  رگ  هک  *** ابقنلا ۀمئالا  ما  ارذع  لوتب 
یلو جوز  یبن و  تنب  تما  هانپ  *** الاب هر  درگنن  لسر  لیخ  ياعد 

هحفص 313} }
ملق تشگ  گشخ  هگنآ  همطاف  تشون  *** مقر درک  دوجو  مان  تردق  کلک  هچ 

مدآ هدننک  ادیوه  هک  همطاف  هن  *** ملاع هدندروآ  دیدپ  هک  همطاف  هن 
یلهن نورب  اپ  فاصنا  هداجز  رگا  *** مدق نیرق  يرگنب  ارو  تاذ  ثودح 

نیب یئادخ  نمشح  آدوخب  يدوخیب  ز  *** نیب یئامن  ادخ  رگنب  همطاف  لالج 
نیب یئایربک  ربکو  يدمحا  هوکش  *** نیب یئافطصم  رف  يردیح و  لاصخ 

یلوح هویش  ینیب ز  ود  تسه  هکنآ  زا  *** نیب ییادج  شقح  زا  نیب  ود  یلوحا و  رگ 
دوب هنیآ  لامج و  نادزی  هولج  رهب  ز  *** دوب هنیاعم  وا  رد  تیانع  نیع  ادخ ز 

دوب هنیاک  تافص  رد  قح  همهاو  معزب  *** دوب هنیابم  ادخ  قلخ و  تبسن  هن  رگا 
یلثمیب ادخ ز  الا  یسک  شمدناوخن  *** دوب هنیآ  ره  رگا  خسانت  هدیقع  ارم 

حیصف باطخ  هدمآ  روط  يداوب  وا  مه  *** حیرص دافم  هدمآ  رون  هیآ  هب  وا  مه 
حیضف مالک  نآ  رب  ینس  ثعاب  دوب  هچ  *** حیبص حبص  موئش و  ماش  دجوم  تسوا  هچ 

« یل با  هنم ال  قدصلا  رثا  یلج  نئل  ***» حیجرت واب  ار  رکبوب  رتخد  داد  هک 
قافآ رد  شاف  ناهنپ و  نادزی  رون  هچ  *** قالخ هدوتس  قلاخ  رهظم  وت  یهز 

قالطالا یلع  ایبنا  زا  رتشیب  هبترب  *** قاط نابوخ  ولع ز  یلع و ز  تفج  هناگی 
یلسع لد  ناکب  لظنح  وت  رهم  دنک ز  *** قایرت ناج  قاذم  رد  مس  وت  رما  دوش ز 

فرشو ولع  نامسآ  فحص  رب  تسوا  زا  *** فحصم نوچ  تساضقلا  نسح  هک  وت  هفیحص 
فرشا هیام  وت  زا  دوبن  ار  دوجو  *** فدص تسا  وت  جرد  داجیا  یلائل  رب  هچ 

هحفص 314} }
یلحز دنک  يرتشموت  ذفان  رما  ز  *** فزخ وچ  دوش  بهذ  رم  وت  مکحم  مکح  ز 
باطخ ضقن  درک  باطخ  هداز  هنیک  ز  *** باتکز وت  يوس  دوب  ادخ  راب  باطخ 

بارت قوش  دلخ و  دیما  رثوک و  دای  هن  *** باسح لوه  رشح و  ياورپ  خزود و  میب  هن 
یلعج تلصخ  هرهب  درب  هچ  لگ  يوب  ز  *** بالک سابتقا  هفرص  درب  هچ  هم  رونز 

تیور رب  دناشف  رذآ  متس  یلیس  ز  *** تیوزاب تسخ  دادیب  هنایزات  ز 
تیوک رد  قلخ  عامجا  رد و  شآ  ز  *** تیولهپ فاکش  لد  دگل  زا  تسکش 

یلزا رداق  نید  همئاق  تسکش  *** تیوش ندیشک  دجسمب  روج و  بانط 
مولظ هورگ  رخست  هشیاع و  نعط  ز  *** مولظم نسحم  لتق  كدف و  ندربب 
مویق هناگی  شرعب  هشعر  داتف  *** مولع راد  لوسر و  تیب  تمرح  کته  ز 

یلیحلا وب  رمع ز  تفالخ  بصغ  درک  هچ  *** موجن دقع  تسسگ  تماما  رهم  تفرگ 
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نسح ماکب  دش  ساملا  هدوس  هدعج  ز  *** نسح ماجب  نیک  رهز  کلف  تخیر  وت  زا  سپ 
نسح ماوق  دش  رفک  همئاق  تسدب  *** نسح مانب  کلف  متام  تبون  تفوکب 

یلدج وا  نفد  عنم  یپ  یموق  دندش  *** نسح مارتحا  دندوب  هشیاع  رهب  ز 
ریرش موش  رمش  ياپ  دگلو  همکچ  ز  *** ریت رجنخ و  نانس و  زا  نیسح  لاح  سرپب 

ریثا خرچ  نیک  زو  رهپس  روج  نیبب ز  *** ریرح باتفآ  بات  یگنشت و  زوس  ز 
یلدب یب  یهر ز  شرینم  ردب  هکنآ  لب  *** رینم ردب  هچ  يرس  یلوخ  هزین  يورب 

رونت كاخ  يورب  ملاظ  یلوخ  ریغب  *** رورغ ربک و  یسک ز  نامهم  لزنم  هدادن 
رون هیآ  دافم  رب  افج  بوچ  هدروخن  *** روط هلعش  غورف  رب  متس  گنس  هدوبن 

هحفص 315} }
یلمع دبب  سک  لیزازع  مان  دربن  *** روهظ دایز  هداز  زا  لمع  نیا  تفای  هچ 
لمع ءوس  تحدام ز  نیبب  همان  هایس  *** لجوزع بیبح  يا  افج  لیتق  يا  وت 

لجا تقوب  سر  دایرف  لضفت و  نکب  *** لما مشچ  تسین  زاب  تیوسب  زج  هک  ارم 
یلسک زا  شناهراو  دوخ  دحیب  فطل  ز  *** لسک تسا  وت  حدمب  ییحی »  » هماخ هک  رگا 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  قاور  فیصوت  رد 

مالسلا هیلع  یلع  یلاوملا  یلوم  ترضح  قاور  فیصوت 
يردیح جاهنم  یئافطصم و  جارعم  *** يرترب شرع  زا  هک  قاور  يا  کل  یبوط 

يربکا هللا  نتفگ  ام ز  دوصقم  *** وت هک  مرتحم  مرح  يا  ربکا  هللا 
يرکیپ كاپ  کیب  حور و  رازه  نیدنچ  *** یبلاق کین  کیب  بلق و  رازه  نیدنچ 

يردنکس ناج  يرضخ و  تایح  بآ  *** یمدآ ناحیر  یحون و  ناور  حور 
يرزآ روپ  هگ  هلبق  کیل  یکاخ و  *** یحلاص دوه و  هگ  هدجس  کیل  یتشخ و 

يرعشم هن  یئانم  هن  يا  هبعک  هن  ینکر  *** یمزمز هن  یئافص  هن  هورم  هن  يرجح 
يروصم حور  وت  هاوخ و  حور  مسج  ناک  *** ناج حیسم  يا  ار  وت  حیسم  اب  قرف  نیا 

يرذابا يادر  وت  دمحم و  نوچ  هش  *** یکرابت راصحوت  كرابت و  نوچ  هش 
يرواد تاذ  هنیآ  كادف  یحور  *** يدمحا رون  هریان  كاقو  یمسج 

يرواخ دیشروخ  علطم  هاگحبص  ره  *** یمجنا راونا  رهظم  هاگماش  ره 
يرخآ دوجوم  وت و  یلوا  دوصقم  *** ارچ يا  هن  یئاغ  تلع  دوجو  رب  رگ 

يرخؤم ًاظفل  وت و  یمدقم  ًانعم  *** دروآ يوحن  ربخ  دعب  هک  ادتبم  نوچ 
يرکرپ طخ  نوچ  هدمآ  طیحم  وا  رب  *** تسوا زا  تانکمم  هریاد  هک  هطقن  نآ 

يرسکم عمج  دحاو و  يانب  مکحم  *** هتسکش ناینب  ساسا ز  ار  هعقب  ره 
يرترب ماهوا  روصت  زا  هیاپ  رد  *** راگدرک شرع  نوچ  هک  راوتسا  نصح  يا 

يربمیپ ماقم  زا  هنرگ  يدلخ و  *** یکیالم فاطم  هچ  زا  هنرگ  یشرع و 
هحفص 316} }
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يرویز شرع  رب  هللا  كراب  هن  یشرع  *** ینیمز دلخ  رب  هللا  کناص  هن  يدلخ 
يرثوک یقاس  لزنم  يا و  هن  رثوک  *** یئبوط قالخ  نکسم  يا و  هن  یبوط 

يربنق يالوم  هناتسآ  هدنخرف  *** رگم يرب  لد  زا  مغ  يوبگشم  كاخیا 
يربنع هن  يریبع  هن  يا  هفان  هن  یگشم  *** یندال هن  یبالگ  هن  يرمجم  هن  يدوع 

يرطعم سب  زا  ملق  دنزیم  رطع  دوخ  *** وت ثیدح  مراگن  زاب  هکنآ  ماگنه 
يرکاچ لاکیم  یمالغ و  سدقلا  حور  *** فرش زک  هللا  ملع  فجن  نکاس  يا 

يرگنل مالسا  یتشگب  نید  طش  رد  *** يا هشرع  داجیا  قروزب  ناج  رحب  رد 
يروشک دنوادخ  يادخ  روشک  رد  *** ارچ یتسین  ادخ  وت  رگ  هلالا  لج 

يردصم وت  دنغیص و  همه  نایسودق  *** يرهوج وت  دنضرع و  همه  نایب  رک و 
يرونم حبص  هریت و  ماش  قالخ  *** يدعجم يوم  شکلد و  يور  ضایف 
يردقم قزر  مساق  يا و  هن  قزار  *** یقیالخ ناج  بهاو  يا و  هن  قلاخ 

يروحم بطق  نآب  وت  بهذم و  تسا  یبطق  *** هشرع کلفنآ  رب  وت  تلم و  تسا  یکلف 
يربارب وا  اب  هبترمب  هن و  دمحا  *** یمدقم وا  زا  تلزنمب  هن و  یسیع 

يرورپ هرذ  رگا  دجم  باتفآ  يا  *** باتفآ هرذ  دوش  تسا و  هرذ  هچ  ییحی » »

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  یلع  نیدحوملا  دیس  تعن  یف 
یئادخ راثآ  دوش  ادیوه  وت  رد  ادخب  *** یئآ دوخب  ینامز  سفن و  يا  يرذگب  را  دوخ  ز 

یئارسن لگ  رب  هچ  ایوگ ز  لبلب  يا  مدکی  *** ادیش لد  يارسب  ادیوس  رس  زا  نز  مد 
یئامس یضرا و  تفآ  دسرن  تعرزب  رگ  *** تمحر نمرخ  يرب  هک  تعاطا  مخت  ناشفب 

هحفص 317} }
یئاسر خاش  نآ  رب  تسین  ار  وت  تسد  اسران  *** یناسرن تدابع  يابوط  هخاش  رب  تسد 
یئامن يور  نآ  رد  هچ  ره  انفب  دراد  يور  *** اریادحا نوچ  اقب  تسین  ادخ  تاذ  زا  زجب 

یئآ رد  هگ  رد  رهز  تسا  هدوشگ  دیما  رد  *** نورد آ هبوت  رد  نک ز  وا  هگرد  رب  يور 
یئادگ تسد  زا  هدم  هجوتم  تیوس  هاش  *** لفاغ همه  ناناوع  باوخ و  رد  همه  نانابساپ 

یئارد هزره  ینک  دنچ  سرج  وچمه  سفن  يا  *** نز مک  هدهیب  سفن  سفن  يا  وشم  وا  زا  لفاغ 
یئاوسب یسانشن  رگ  ادخز  ار  اوس  ام  *** یتسه كرش ز  رثا  ياوس  تسین  تلصاح 

یئامن تشگنا  رد  يآ  لاله  هچ  تضایر  ز  *** یناشف راوناب  شاب  رمق  هچ  تفارش  ز 
یئادج رکف  ینکچ  یلاصو  نیع  رد  هکنوچ  *** وز وشم  رود  وتب  وت  زا  تسا  رتکیدزن  رای 

یئاور ماک  زا  زجب  ینیب  هن  ماگ  رد  ماگ  *** ملاعب وت  ماک  لصاح  لد  یماکان  هچ  دش 
یئاطخ ناکرت  قشاع  يوش  دنچ  اطخ  هب  *** يدنجخ نارای  یپ  زا  يور  دنچ  طلغب 

یئاپ ورس  یب  زا  نزب  مزج  رسب  یئاپرس  *** تعانق میلقا  ورسخ  وش  وش و  اپ  رس و  یب 
یئاج همه  رایز  يوج  ناشن  مان و  اج  همه  *** ناناج يوس  وس  ره  يوپ ز  بلط  هار  مد  همه 
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هحفص 318} }
یئافخ یلجت  هب  ربکا  ملاع  روص  *** روصم وت  زا  دوب  هک  رغصم  مرج  نآ  یئوت 

یئان مد  زا  ونشب  يدینشن  ین  زا  هچنآ  *** يرات هتشر  وا  هرط  زا  تدتفا  گنچب  نوچ 
یئاهر هار  دوبن  ردششب  تفر  نوچ  هرهم  *** ناشیا زا  لفاغ  وشم  دنمصخ  هچ  وت  اب  تهج  شش 

یئادخ رارسا  همه  نیب  یلع  ياپارس  رد  *** يدوجو رارسا  بلاط  را  نمک  زابرس  مشچ 
یئایر خیش  را  مرفاک  ایر  ربک و  زا  دناوخ  *** مناوخن تسار  شدقب  الا  بلس  یئایربک 
یئامن بیغ  شا  هنئیآ  زا  هدمآ  دوهشب  *** ناهرب تیآ و  دصب  هک  نادزی  هنیئآ  تسوا 

یئاغ تلع  ار  همه  بکرم  هچ  طیسب و  هچ  *** یتسه هیام  ار  همه  تقیقح  هچ  زاجم و  هچ 
یئاس هیلاغ  نانجب  اروح  هرط  رب  هچنآ  *** شفیرش قلخ  زا  هدش  رهاظ  هک  تسا  میمشکی 

یئارچ نوچیب و  تمکح  رگن و  نوچیب  عنص  *** شدوجو دیاین ز  تسار  ارچ  هب  نوچیب  راک 
یئاج بهاذ و  رگ  همه  شیوسب  دنراپس  هر  *** دراو دراش و  رگ  همخ  شناوخب  دنراوخ  هزیر 

یئامه فال  سگم  یهاش ز  يوعد  ادگ  ز  *** دیاشن هک  دباین  شرع  وا  هگرد  رسمه 
یئاغ تلع  وا  دوب  ار  ناهج  ود  ره  مرجال  *** مدقم هبتر  زا  دوب  رخؤم  هرود  زا  شصخش 

هحفص 319} }
یئادف تشگ  ناجب  هک  شیادفب  ملاع  ناج  *** ار یبن  دوب و  یبن  رازآ  یپ  زا  راغ  رای 

یئادگ ماهوا  هدش  تتافص  كرد  زا  رصاق  *** ترکفب هک  یهلا  فاصوا  رهظم  يا  یهز 
یئالقع قیرط  میرادن  قشع  زجب  ام  *** ار ادخ  دنوادخ  لقع  ادخ  قشع  تدناوخ 

یئاصع شنابعث  ینابعث و  شدرک  اصع  هک  *** یسوم يداه  يدش  روط  رد  هک  رون  نآ  یئوت 
یئاطخب ردام  دمآ و  تاذ  یکاپ  زا  فشاک  *** رمخم دیدرگ  هک  هنیس  رهب  وت  ضغب  بح و 
یئافک ینیع و  بجاو  هلئسم  زا  ضرغ  *** دش نایع  تیفاک  فک  زا  یئوت و  بجاو  نیع 

یئافو یئاب  ینکچ  لزنت  یقرتب و  *** یتسه هطقن  يا  یهللا  سب  مهیدیا و  قوف 
یئاوه غرم  یئوت و  یبآ  یهام  قزار  *** يران رهوج  یئوت و  یکاخ  رصنع  قلاخ 

یئاط متاح  زا  مرک  يرسک  لدع ز  دوب  هک  *** ملاعب هنوگنآ  ما  هرهش  وت  یحادم  هب  نم 
یئابر هاک  تیصاخ  ارم  ناجرم  تسین  *** دیشخنب هولج  فجن  ّرد  زا  مبل  قیقعب 

یئاهب خیش  دص  ود  یلح و  همالع  وچ  دص  *** دناوتن ملامک  فاصوا  هتکن ز  کی  لح 
یئانس یسوط و  يدعس و  يرونا و  ظفاح و  *** لأفت دنریگب  هکناز  را  ما  هتفگ  زا  دیاش 

هحفص 320} }
یئاسک دیک  زا  مغ  دیق  رد  نم و  مهبوبیس  *** مک لد  هدنار  وه  فرص و  زا  دشن  موحن  چیه 

یئاشگراک دبلط  یک  زا  هدش  لکشم  راک  «*** ییحی  » هب دیدرگ و  وت  افطلا  زا  لکشم  ره  لح 

مالسلا هیلع  یلع  ءانث  مخریدغ و  هعقاو  رد 

مالسلا هیلع  ریمالا  ءانث  ریدغلا و  ۀعقو 
یلاوتلا یلع  نک  نابات  باتفآ  ممامت  همیا  مماج  لاله  رد  *** یلاله يوربا  دیشروخ  وچ  خر  اب  ناشخرد  هرهز  ناشخر  لیهس  يا 
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یلایل لدرد  یلائل  یفتخم  راویرپ  هرهچ  رارط  دعج  ود  ناز  *** یلائل زا  نشور  تسا  یلایل  هدمآ  راس  هیس  هرط  راسخر  غورف  ناز 
یلادتعا دق  یبالقنا  مشچ  درک  نامک  متماق  درک  ناوت  متلاح  *** درک ناغف  لد  غرم  تفلز  ماد  ریز  درک  ناج  غرم  دیص  تلاخ  ياه  هناد 

قطن تنـسح  ناـیب  رد  یتسـس  تسار  لـقع  تقـشع  قیرط  رد  *** یتسم تسار  قوش  تکرد  ماـقم  رد  یتـسپ  تسار  حور  تهار  راـثن  رب 
یلال تسار 

بارـش زا  نک  مدوخیب  تسم و  یلاح  مادـم  زا  نک  ممئاهو  وحم  *** ملاحب رظنکی  تفأر  طرفز  نک  ملاـجم  دـش  گـنت  ترکف  باـهتلا  ز 
یلاج

یلاخ دنا  هدرک  ار  مخ  رازه  دص  یتسم  رورغیب  شناشکیم  هکناز  *** یتسه زاین  یب  مرینم  همیا  یتسه  نک ز  تسین  مریدغ  مخ  زا 
یلاعتقح عنص  نیب  مچب  نمچرد  روطسم  روط  رون  غاب  هحفصب  دش  *** روط هلعش  روط  تیوک  غورف  يا  رون  هیآ  رون  تیور  عاعش  يا 

یلاباال دنراباحمیب و  تسم و  زان  هولج و  مرگ  دنناور  ناسورس  *** زامغ نادهاش  هناقشاع  روش  زانط  ناربلد  دننامچ  نمچ  رد 
یلامهیب هب  وا  یلیدعیب  هب  ام  میناهج  رد  هرهش  زورما  تسود  ام و  *** مینابز ره  درو  قشع  بتارم  رد  میناهج  تفآ  نسح  رد  قشعب و  ام 

هحفص 321} }
تـسیبلطم یقوش  تسیدـصقم  يدـج  تسیا و  هبذـج  *** فیرعت فصو و  تفگ  دـیابن  ار  نسح  فیـصوت  حدـم و  درک  دـیاشن  ار  قشع 

یلاح تسا  یتلاح  یقوذ و 
یلاع یلع  رب  العا  یلع  زا  اطعا  دش  ولع  زک  يردق  ماقمرد و  *** اجکی تانئاک  رسکی  تانکمم  ادیش  دنهلا و  ناریح و  دنمئاه و 

نوچ شتآرد  دوریم  ناـهرب  هک  را  یهاوخ  وا  یئادـخ  رب  *** ناوخ نم  مـالک  زا  رغن  هتکن  کـیل  نآ  تسحـضاو  رفک  مناوخ  شادـخ  رگ 
یلاغ لیلخ 

بئارغلا رهظم  شلاثمیب  صخش  بئاجعلا  رهظم  شلامهیب  تاذ 
یلالجلا وذ  رف  یئایربک  دجم  بلاط  تسه  هک  ره  شلالج  درگنب 

یلامش هحفن  يروبد  هخفن  يراهب  هولج  یفیرخ  تلاح  *** يراوس سنک  يراوج  سنخ  يراس  تسیراج و  يراب  هچ  وا  رما  ز 
یلایخ هوق  شماوق  زا  مئاق  یمهو  تاکردم  شماود  زا  مئاد  *** یمسر تاثداح  شمارم  زا  يراس  یمتح  تابئان  شمالک  زا  ذفان 

یلاوح رد  حتف  یشاوح  رد  رصن  كراعم  همهرد  دوب  ار  تیار و  *** کلاهم زا  یجان  ار  نیملسم  لیخ  کلاسم  کلاس  ار  نید  لها  دوب 
یلاهن بتق  زا  اکتم  بشخ  زا  ربمیپ  ترضح  تخاس  مخریدغ  رد  *** ردیح هاج  ردق و  رادیدپ  دنک  ات  رواد  رماب  دش  رومأم  هچ  یفطصم 

هک یلع  نیا  تسپ  رب  دـنلب و  رب  ـالوم  تسه  تفگ  *** تسد رد  تسود  تسدور  رد  راـی  يور  تسـشنب  هشرعب  نوـچ  هاـش  ار  هشیرع  نآ 
یلاعفوکن رد  تسادرف 

تـسیلع نیا  دوهـشم  تسیلع  نیا  دهاش  تسیلع  نیا  *** دومحم تسیلع  نیا  دـماح  تسیلع  نیا  دوصقم  تسیلع  نیا  دـصقم  تسیلع  نیا 
یلات تسیلع  نیا  ولتم 

نیا الاو  تسیلع  نیا  ربهر  تسیلع  نیا  يداه  تسیلع  نیا  *** رثوک تسیلع  نیا  تنج  تسیلع  نیا  رورـس  تسیلع  نیا  يدس  تسیلع  نیا 
یلاو تسیلع 

یلاثمیب وا ز  تسا  یلاثمیب  لثم  یلیدعیب  وا ز  تسا  یلیدعیب  درف  *** لیئربج ملع  شملع  يا ز  هرطق  یلیبسلس  شون  شلعل  يا ز  هرذ 
هحفص 322} }

یلافس هساک  تسا  وت  ششخب  دزن  قرزا  نامسآ  نشور  باتفآ  *** قحلا انا  تدبیز  تبتر  ولع  زک  قح  رب  ماما  يا  دمحا  یصو  يا 
یلاوع كدف  اب  ارهز  دش ز  بصغ  تیالو  بصنم  ردیح  دش ز  بلس  *** تیاوغ هر  زا  دمحا  دعب  هچ  رگ  تیارد  همه  اب  اناد  تسمئاه 

هو ز يداهن  دب  فا ز  قالخ  شرع  رب ز  تخوس  هناخ  برد  *** قافآ هرارـش  رپ  درک  رمع  شتآ  قاثیم  ضقن  هچ  زا  تشگ  یفطـصم  دعب 
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یلاصخ دب 
یلاعم همه  اب  رخافم  همه  اب  یلیلذ  هیام  ار  ناز  زعم  دش  *** یلین باتفآ  شروج  تسد  دش ز  یلیس  هنوگچ  دز  ارهز  يورب  سپ 

یلالض دئاق  درب  قبس  يده  زا  وا  يورین  هدرب  نت  زا  نسحم  طقس  *** وا يوزاب  هتسخ  ریشمش  فالغ  اب  وا  يولهپ  مصخ  هتسکش  دگل  زا 
زک تخوس  نآ  زا  يا  همیخ  تسخ  نیا  زا  يا  هنیـس  *** تخومآ موش  رمـش  تفایرد  دعـس  نبا  تخورفا  هچ  ررـش  نآ  دـمآ  هچ  دـگل  نآ 

یلاع هبتر  تشاد  شرع  قدارس 
زا تلجخ  ییحی »  » هچ دـشکیم  ریرحت  هاگ  هماخ  نتـشون  زک  هآ  *** ریرقت هاگ  قطن  رکذ  زا  تسا  زجاع  ریثأت  هچنآ  درک  رمـش  همکچ  اپ و 

یلاوم

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  رد 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رصعلا  ماما  تعن  یف 
يرزآ ربا  نک  يدورمن  داب  لواطت  زک  *** يرزآ لیلخ  نوچ  لبلب  غاب  ردنا  دمآ 

يرزآ باحس  دیاساین  يرازآ  لد  زک  *** فیرخ داب  زا  تخومآ  ولک  يدورمن  نوخ 
يرثرب ایرث  زا  ایرث  رب  دش  يرث  زک  *** نیدرورف داب  ضیف  لگ  مدقم  رابغ  دش 

يرقبع شرف  رازلگ  رد  هزبس  زا  دنکفاک  *** تشهب زا  انامه  دمآ  تشهبیدرا  رد  داب 
يرگاینخ يولهپ  نابز  زا  کبکدنک  ات  *** نابز هد  دوجو  اب  اپارس  نسوس  دش  شوگ 

يرتشم هام و  هنوگ  نارازه  دص  لگ  زا  دراد  *** غاب تسا و  زغن  يرتشم  کی  زا  هام و  کی  زا  خرچ 
هحفص 323} }

يرگشمار یپ  زا  دنیشن  رب  يرمق  هک  ات  *** نیدورف داب  تخادرپ  رد  تشد و  زا  سخ  راخ و 
يرفولین  لت  ردنا  اپ  هب  رفولین  نشج  *** هرب رهب  کلف  ریش  نایع  وهآ  یب  هدرک 

يرونا  نوچ  شرب  رد  لبلب  هتشگ  ناوخ  تینهت  *** مرجال اوأم  هدومنب  يرجنس  تخت  هب  لگ 
يرصنع هزبس  تسا و  نینزغ  هاش  یئوگ  خاش  *** مرد هزبس  رس  رب  دزیر  داب  هفوکش  رد 

يرد يزات و  مظن  زا  درک  سودرف  ار  غاب  *** غاب نحص  ردنا  دش  یسوط  یسودرف  رگم  ای 
يرلخ بارش  وک  خّلخ  ناتسراهب  يا  وک *** رالخ  یم  دمآ  راهب  اه  ام  یخلخ 

يرماس رحس  راتفر  وت  مشچ  هتفرگ  يا  *** یتبت گشم  رازاب  وت  فلز  هتسکش  يا 
يرمشک ورس  تسا  وج  هرانک  وج  هرانک  زا  *** تتماق ورس  قوش  زک  اخرلگ  امیس  هام 
يربلد رهپس  رد  ترهچ  هرایس  بکوک  *** یشک نیک  ماقم  رد  تفلز  هرارج  برقع 

يرتات کشم  هظحل  ره  تا  هرارج  زا  دزیر  *** یبشخن هام  هظحل  ره  تا  هرایس  زا  دزیخ 
يرواد يانغ  دشخب  اون  ار  ینکسم  كاخ  *** کنآ زا  شیپ  ناتسم  شیع  ياون  گرب و  نک  زاس 

يرغاس هلال  یئابهص و  هلاژ  کنیا  هدرک  *** طاشن اب  وا  رد  تسا و  ناتسم  شیع  مزب  غاب 
هحفص 324} }

يرمشک ورس  دق  زارط  ابید  يرتشش  *** نیب رادلد  تماق  نوچ  رجش  بیز  رهز  زا 
يرورس نامسآ  رهم  قلخ  ایوگ  تسه  *** راهب یبوخ  نیاب  زگره  یتسار  هدیدن  سک 

يرتسگ تلادع  مکح  نامز  بحاص  هش  زا  *** تسا هتفای  ات  نامسآ  راک  تسا  دادضا  عمج 
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يربمغیپ هضور  خاش  خاک و  رون  رون و  *** تلدعم دنب  رهش  کلف  کلم و  هام  رهم و 
يربرب یهایس  کی  نآ  یخلخ  یمالغ  نیا  *** ماش یگنز  نوچ  هتشگ  هگ  ردب  شزور  یمور 

يرفعج لدع  یئاسوم و  ملع  اب  اضر  نوچ  *** داوج دوج  یقن  يوخ  نسح  ملح  بحاص 
يردیح غیت  یئارهز و  رون  اب  نسح  نوچ  *** نیسح لالجا  داجس و  زا  شدهز  رقاب  وچمه 

يرواد لالج  مه  یئافطصم  لاصخ  مه  *** وا تاذ  رد  دوب  اما  یفطصم  ین  ادخ  ین 
يرواخ رهم  هچ  وا  رون  هرذ  هللا  يوسام  *** دید هچ  دجاس  وا  رب  مدآ  کلم  دوجسم  تشگ 
يردنکسا دروخ  شیسوب  نیمز  رهب  زا  یسیع  *** شوه مد ز  ره  دور  شیلجت  قوش  زا  یسوم 
يرتشم یسلفب  شبوقعی  رصم  رد  دشن  یم  *** تشادن یناشیپ  هب  شیمالغ  غاد  را  فسوی 

يرتشگنا رب  شقن  شمان  درک  نامیلس  ات  *** ریط شحو و  رب  دد و  وید و  رب  دیدرگ  نارمکح 
هحفص 325} }

يرکاچ ردنا  شطول  بیعش و  سایلا و  رضخ و  *** یگدنب ردنا  شدوه  لیلخ و  دواد و  حون و 
يرب نامرف  تحاس  رد  وا  مادخ  ءایبنا  *** یهد نامرف  هصرع  رد  وا  باون  ایلوا 

يربنچ خرچ  تشپ  ربنچ  وت  میظعت  رهب  *** تشگ هک  نید  نامسآ  باتفآ  نازورف  يا 
يروحم ار  فرش  بطق  یبطق و  ار  نید  خرچ  *** وا لدع  ياوتسا  طخ  هتسویپ  دنکیم 
يرصرص عبط  وت  راب  ررش  ریشمش  باز  *** ار كاخ  دیاک  زوس  ملاع  زور  ناز  رذحلا 

يرجنخ هگ  یجخان  هگ  یکوان  هگ  وت  رهم  *** دنک تلم  دساح  نید و  هاوخدب  نت  رب 
يرغال زا  وت  ریشمش  نک  هبرف  ار  عرش  *** یهبرف زا  وت  لابقا  دنک  رغال  ار  مصخ 
يرصیق رصق  ناکرا  للخ  تنحم  زا  دنیب  *** يورسک هاج  ناویا  للخ  هدنا  زا  دبای 

يربیخ دوهی  ناشیا  هدرک  زا  لجخ  دش  *** البرک ردناک  هفوک  نارفاک  زاوجب  نیک 
يرماس غیت  رگنب ز  رمقلا  قش  زجعم  *** نیبب ار  ربکا  قرف  ذقنم  ریشمش  زا  كاچ 

يروانشا رد  تسد  یب  ار  سابع  ترضح  *** همقلع رهن  کیدزن  نوخ  رهن  ردنا  رگنب 
يرمحا نودرگ  راسخر  قفش  سکع  زا  تشگ  *** قفش رب  یخرس  دیشخب  نوچ  هک  نیب  رغصا  نوخ 

هحفص 326} }
يرتخا کین  هتفای  شهار  كاخ  زا  نامساک  *** ایقشا ریت  زا  نیب  رتخا  رپ  ار  ینامسآ 

يرترب یتسج  شرع  رب  نیعل  رمش  همکچ  *** اجک زا  يدوب  شرعلا  بر  ریدقت  زا  هنرگ 
يرسمه ار  نانس  دش  نابوخ  لیخ  رسرس  اب  *** ور هچ  زا  ایآ  هک  ینعم  نیا  ّرس  دنادن  سک 

يرتسکاخ لت  متفه  نیا  تشه  دش  البرک  *** دندز ربمغیپ  لآ  مایخ  ردناک  یشتآ  ز 
يرپرب بلاغ  دیدرگ  نوچ  هک  رگنب  ار  وید  *** ریسا ار  بنیز  ماش  يوس  دیشروخ  نوچ  درب 

يرمضم دشابن  نایاش  نیا  زا  شیب  ار  قح  رس  *** نیتسآ زا  ایب  نوریب  ادخ  تسد  يا  هللا 
يروشناد رد  تفطل  زا  تسا  حوتفم  هکیا  *** يدرخب ات  هر  تسأب  زا  تسا  دودسم  هکیا 

يرگید نابز  زا  میوگ  شیوخ  لاحضرع  *** لاحضرع سک  زا  تسین  مزال  هک  تیأر  رب  رد 
يرگنل هدنا  هاگ  ینابداب  يداش  تقو  *** راکود میاد  دنک  مرمع  یتشک  اب  نامسآ 

يردام رهم  تسین  شداهن  رد  نامیتی  اب  *** نامساک معبط  نالفط  ردپ  یب  رب  یتمحر 
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يرعاش راعش  ار  ییحی »  » راع تحدمب  زج  *** یحدام موسر  ار  ییحی »  » گنن تمانب  زج 
يردصم تلالج  لابقاب  دبای  تحدام  *** تسا ردصم  زا  فصو  لعف و  قاقتشا  یتیگب  ات 

هحفص 327} }
يرهوج تفارش  ضارعا  هب  دیوج  ترکاچ  *** تسا رهوج  تاذ  هب  مئاق  ضرع  ره  نارودب  ات 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  حدم  رد 

مالسلا هیلع  سومشلا  سمشلا  ءانث  سوطلا و  فیصوت 
ینادزی شرع  تعفرب ز  تسا  رتنوزف  *** یناسارخ هشنهاش  هدس  هدوتس 

ینابرد لیئربج  دنک  راختفاب  *** شمرح رد  رب  تسا  سدق  ترضح  میرح 
یناهافص همرس  رد  هک  صاوخ  نامه  *** تسا رظن  رد  سوط  راوز  مدقم  كاخ  ز 

یناسآب دوش  لح  وا  رد  تالکشم  هک  *** تساشگ هدقع  رذع  هدنریذپ  ماقم  مامه 
یناه ملسمب و  تداهش  ضیف  داد  هک  *** وا رئازب  دسر  یقاب  تداعس  نامه 

یناسین ربا  زرد  زا  دوخ  نورد  فدص  *** راوز رب  راثن  دیامن  هک  دنک  ایب 
ینابرقب شریاز  هرب  ناج  دنرب  *** حیبذ حون و  میلک و  وا  رد  هکتسا  هبعک  هچ 

ینامحر شرع  ناکس  هدجس  تسا  هدش  *** شرد ناریاز  كاخ  رب  هک  تسا  هلبق  هچ 
یناب ینابم و  ماقم و  نکر و  انم و  *** رجح رجح و  بیز  تسوا  زا  هک  تسا  هورم  هچ 

ینامقل شوه  راثآ  لق و  اب  لقع  هچ  *** تسا سیردا  روعش  وا  رد  هک  تسا  رعشم  هچ 
یناویح بآ  موق و  همشچ ز  هچنانچ  *** شرب دنرثوک  مینست و  هک  تسا  مزمز  هچ 

یناحبس زع  یلالج و  لج  يادن  *** سدق سدقم  تحاس  نیا  زا  دنلب  دوب 
یناث یب  تسا  یلوا  ادخ  تاذ  وچمه  هک  *** متفه هلبق  قافآ و  متشه  ماما 

یناهرب حبص  قدص  دوب  باتفآ  زک  «*** تاذلاب هتاذ  لد  دق  هللا  كرابت  »
یناملظ ماش  دیشروخب و  باستنا  هچ  «*** تایالا یف  هیوتسی  هللا ال  هناعا  »

ینابرتش یکی  ینابش  هدومن  یکی  *** ماظع ایبنا  تمادخ  هرمزب  اهش 
هحفص 328} }

ینافوط يالب  دوهی و  لیخ  رادز  *** تاجن دنتفاین  وت  رب  لسوت  زا  زج 
ینابایب یئایرد و  وت  قشع  هدش ز  *** سایلا نوچ  هتسجخ  رضخ  هکتساهلاسب 

یناشیپ راختفا  یب  دنا  هداهن  *** قاشعلا ۀلبق  تسوک  وت  مدقم  كاخب 
ینامحر ضیف  هب  برقت  دننک  بلط  *** قافالا ۀبعک  تسوک  وت  ترضح  يوکب 
ینابنج هقلح  هقلح  نآ  ترد  رب  دننک  *** دیما رهب  هقلح و  رس  وت  هورگ  نآرب 

یناملس دهز  زو  تسا  يرذوب  قدص  ز  *** وت تیالو  ندوب  یب  هدئاف  مادک 
ینآرق تامکحم  زا  مدهاش  تسا  سب  *** نیبم ماما  رد  تساصحاک  ءیش  لک  ز 

یناملسم وت و  يالو  تسوا  طرش  هک  *** هللا الا  هلا  یئوت ال  تسه  هچنآ  ره 
یناریح رحبب  ریحت  تسار  لقع  هک  *** ین نوریب  ود  نیز  نکمم و  هن  یبجاو و  هن 
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یناکما دیق  تسیچ  زا  نکمم  هنرگ  و  *** یقالخ راک  تسیک  زا  بجاو  هن  رگا 
یناف ناهج  یقاب و  یتوت  يادخ  نوچ  هک  *** يدننام ریظن و  یئادخ  تاذ  وچمه  وت 

یناک یندعم  یتابن و  تسا و  يدامج  *** وت تردق  ضیف  راثآ  شاف ز  هکلب  هن 
ینازرا ریغب  یمظع  تداعس  نآ  دش  *** مورحم ترد  زا  تحادم  هدش  ارچ  اهش 
یناریوب مهن  ور  یمه  جنگ  وچمه  هک  *** تسا هناریوب  منکسم  ارچ  جنگ  ناسب 
یناطلس هاگراب  ازس  تسار  هدنب  هک  *** تهاگرخ شرع  هاگردب  هاوخب  ناوخب 

ینارون حبص  دزن  ایض  هچ  ار  غارچ  *** رثا هچ  ار  قلخ  تعاط  وت  يالورب 
ینادزی رما  ربمیپ ز  تفگ  هچنآ  رب  *** لمع تسا  مزال  فیلاکت  عفر  رهب  ز 

یناطیش ياه  هلیح  زا  دنزرس  هچنآ  زا  *** تسا یفاک  تترضح  رهم  زا  هرذ  هنرگ  و 
ینادان قرغ  تسا  لقع  هک  يوج  قشع  ز  *** هارمگ نتسر  هار و  نیرد  ریس  قیرط 

یناسح ماقم  منک  اطع  فطل  هار  ز  *** ار ییحی »  » شیوخ حادم  دمحم و  یئوت 
یناهرب تسا  یتیآ  لسر  متخ  دوجو  *** وا سدقا  كاپ  تاذ  رب  هک  يادخ  نآ  هب 

ینارمع یلع  وزاب  داد ز  روهظ  *** وا تردق  ملع و  راثآ  هک  يادخ  نآ  هب 
ینامسج یناحور و ز  میتجاح ز  هن  *** وت هگرد  سوبکاخ  يوزرآ  ریغ  هک 

هحفص 329} }

یثارم

هفوکب تیب  لها  دورو  نایب  رد 

یثارملا باتک 
هفوکب هللا  لآ  دورو  هیثرم 

ارنامسآ دحیب  ملظ  زا  نایع  ینامیشپ  دش  *** ارناسکیب لزنم  هناریو  هفوک  رد  نوچ  داد 
ارناوت بات و  لد  هدرب ز  بت  بات و  ناج  رب  هداد  *** نابات هزین  زارف  رب  یباتفآ  بنیز  دید 

ارناهج ناج  هدز  شتاک  نیبب  ارناج  ناهجکی  *** شتآ بنیز  ناجب  دز  دش  نایع  ین  رب  هلعش 
ارناکم ناکم و ال  يدرک  هیس  یهآ  زک  هآ  *** نادزی تاذ  تافص  تایآ و  تآرم  یک  تفگ 

ارنامهیم هداد  هک  رتسکاخب  خبطم  رد  ياج  *** یلوخ هناریو  هناخ  ردنا  تدرب  ینامهیم 
ارناج ياسوم  لد و  روط  يدز  لد  ردنا  شتاک  *** یلجت ردنا  روط  هچ  زا  یلجت  رون  يا  یتشگ 

ارنامناخیب بنیز  يواسم  يدرک  بش  زور و  *** تعولط دعب  زا  یتشگ  بیاغ  هک  نم  لاله  يا 
« یتلیلک يراهن  یحضا  هدقف  نمو  *** هعولط دعب  باغالاله  ای  یخا  »
« یتلیقث ضییب  روحنم  رحنلا  ما  *** ایراع مسجلا  ما  بولسم  بوثلا  ما  »

ارنانس نیک  نانس  ار  رفاکرمش  نیک  رجنخ  *** تعاطا دندرک  نوچ  هک  دیآ  متریح  تلتق  رهب 
هحفص 330} }

ارنابراس روج  تسد  نیکمت  وت  تسدرب  داد  *** تمکح هچ  رهب  اضق  تسد  ادخ  تسد  يا  هللا 
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ارناهن رارسا  هدرپ  یب  هدرپ و  زا  درک  شاف  *** یهلا سومان  امظع و  يوناب  يربک  رتس 
ارناور توقای  دروآ  بان  ساملا  زا  يراج  *** اراکشآ درک  رمقلا  قش  نآ  زورس  لمحمب  دز 

ارناوراک يراوگوس  زا  سرج  نوچمه  سفن  دش  *** يرارقیب بنیز  درک  يراج  تشگ  لمحم  نوخ ز 
ارناج سنا و  ماما  هناجرم  نبا  درک  ناج  دصق  *** ار نم  نامیلس ز  هناوید  وید  يذاحم  دش 

ارنارزیخ بوچ  دید  نوچ  هش  نادند  بل و  رب  *** نویش درک و  يراز  هآ و  نمشد  مزب  ردنا  بنیز 
ارنابز یهارمه  درک  يدنکب  ییحی »  » هماخ *** لواطت نیا  ثیدح  ریرحت  ریرقت و  زک  هآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  رد 

هنجلا لها  بابش  دیس  ءاثر  یف 
ینداوا سوق  باق  تسار  تداهش  جارعم  هک  *** يرسالا ۀلیل  یلجت  اروشاع  حبص  زا  دومن 

یحوا ام  رس  تداهش  یناث  دمحا  شنیسح  *** یناحبس راثآ  دوب  هک  ینامسج  جارعم  نآ  رد 
اپ ات  رس  ریت  ار  یکی  وربا  ات  غیت  ار  یکی  *** وخ ربمیپ  تبتر  یلع  وا  رد  ایلوا  یهورگ ز 

ایوپ یکی  نکاس  یکی  يراس  یکی  تباث  یکی  *** لد زا  شورخ  ناج  زا  ناغف  نت  زا  ناور  لد  رد  شطع 
هحفص 331} }

ارمح هلال  ناسب  نوخ  رپ  دوش  نیرسن  ای  و  *** نوگلگ نمس  رهچ  دوش  نوماه  هصرع  رد  اجک 
از ناجرم  زیخ و  ؤلؤل  زیگنا و  کشم  زیمآ و  ریبع  *** دش ناکاپ  نوخ  زک  يا  هطخ  دمآ  كاپ  كاخ  هچ 

اوح شدش  رطاخ  زا  هک  ار  مدآ  تشگ  یتشهب  *** طخ ناک  شمناوخ  تیآ  سودرف  تحاس  نیمادک 
اغوغ رد  هللا  لیلخ  نافوط  رد  هللا  یجن  *** ناکرا دش  تسسار  یکی  نامیپ  دش  تخس  ار  یکی 

اپ زا  لعن  تسد  زا  اصع  يداو  نآ  ردنا  دنکفا  هک  *** یسوم رب  درک  یلجت  يرون  البرک  روط  ز 
اورپ یبوید  متاخ  هدرب  نامیلس  تشگنا  ز  *** يوردناک تسا  یصقالادجسم  نیمادک  يو  طیسب 

ایحی رس  رز  تشطب  دش  رباج  ناطلس  رب  *** دش ریاح  بآ  ینامز  دش  ریاس  بانوخ  یهگ 
اسیع نیمراچ  خرچب  متام  زا  دز  مغ  لین  هب  *** میرم نهاریپ  ارچ  مد  نآ  ازگناج  رادوبن 
« اهلوان ًاساک و  ردا  یقاسلا  اهیا  ای  الا  ***» یقاولا ۀنج  دمآ  هک  یقاب  لزنم  رس  نآ  رد 

ابیز خر  نوگلگ  ارچ  یناشیپ  كاپ  نوخ  ز  *** یناث ردیح  هدومن  یناحور  بارحم  نآ  رد 
ارهز هنیس  رورس  دمحا  هدید  عورف  *** دع زا  شلد  درد  نورب  دح  زا  شنت  مخز  نوزف 

اتکی قلاخ  زا  كاب  هن  ربمغیپ  يور  زا  مرش  هن  *** ردیح یمصخ  زا  فوخ  هن  رشحم  هصرع  زا  میب  هن 
هحفص 332} }

ادعا كوان  زا  ریغب  شیوس  يروخ  مغ  دماین  *** شیوزابب رجنخ  یکی  شیولهپ  هزین  یکی 
« ایحی  » هماخ رارش  روط و  هلعش  غورف  *** یتسه رطاوخ  حول  رشحم ز  ات  تفر  دهاوخن 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  تبیصم  رد 

هللا مالس  هیلع  حاینلا  یبتجملا و  ءاثر  یف 
نیتماشلا نیع  ترق  ازعلا  زع  يدیس  *** نید بوسعی  ادخ  ریش  يا  كاخ  را  رآرب  رس 
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نیک رهز  زا  یکی  نآ  تسا  لیتق  رجنخ  زا  کی  نیاک  *** نیبب تداجما  دالوا  تلاح  رب  يا  هظحل 
البرک رد  یکی  نیا  هنیدم  ردنا  یکی  نآ 

« كاقو یمسج  یجّدلا  ردب  ای  هللا  یجن  ای  *** كادف یحور  یحضلا  سمش  ای  هللا  یلو  ای  »
كاخب ناطلغ  لگ  گرب  نوچمه  دیدرگ  شرکیپ  *** كاچ كاچ  هدوس  ساملا  زا  هنیس  ار  نسح  دش 

افج رهز  همدص  زا  رگج  شدیدرگ  هراپ 
نف رکم و  هار  دندومیپ  هچ  يدوب  اجک  رد  *** ننملا وذ  راگدرک  یلو  وت  يا  یلع  ای 

ندب رب  نایفس  لآ  روج  شدیراب ز  ریت  *** نسح ماج  رد  دندنکفا  ساملا  هروس 
یبتجم ماما  كاپ  رکیپ  کبشم  دش 

دیشکرد شفیرش  شود  زا  هعارد  يرفاک  *** دیشک رب  شیاپ  ریز  زا  شا  هداجس  یملاظ 
دیشک رغاس  رد  رهز  هدعج  دیک  زا  تبقاع  *** دیشک رجنخ  متس  ملظ و  زا  شنار  رب  يدحلم 

ارس متام  ازع  نیز  دمحا  لآ  رب  ناهج  دش 
هحفص 333} }

رسب مکاخ  ازع  نیز  بنیز  درک  رس  رب  كاخ  *** رگج تخل  شرهاوخ  دزن  تشط  ردنا  تخیر 
رس هدیربب  یکی  دید و  رگج  تخل  یکی  رد  *** رظن ار  بنیز  داتفا  تشط  ود  رد  تبیصماو 

افج بوچ  يرگید  رد  لد و  نوخ  یکی  رد 
بارت تنک  ینتیل  ای  نیما  لیئربج  تفگ  *** بارتوب يا  نسح  مسج  نوچ  داتفا  بارت  رب 

باذع دش  ار  ام  وت  زا  دعب  یگدنز  ردارب  یک  *** باطخ نیا  تنیسح  وا  فیرش  شعن  اب  درک 
ام قرف  رب  ازع  كاخ  تمغ  زا  نودرگ  تخیر 

نیقفاخ لوسر  طبس  يا  تلاح  دنیبب  ات  *** نیسح دمآیم  ربق  ردنا  وت  هارمه  شاک 
« نیتأشنلا یلو  ای  یندلت  مل  یما  تیل  ***» نینح ردب و  ورسخ  لیلسیا  یتفر  وت  نوچ 

ارجام نیز  ناهج  ناکرا  شاک  یتسکش  یم 
ماش حبص و  ربمیپ  دالوا  دزن  يواسم  دش  *** مارح دش  ار  ام  وت  زا  دعب  یگدنز  ردارب  يا 

مامت تقاط  دش  بات و  لد  زا  تفر  ار  تمساق  *** ماکب رخآ  ناهج  راک  دشب  ار  نایفس  لآ 
یفطصم لآ  دنتشگ  رگج  نوخ  تبیصم  نیز 

اروشاع بش  تبیصم  رد 

روشاعلا ۀلیل  یف  ءاثر 
بش نآزا  دشاب  ناشن  کی  تمایق  حبص  دص  هکنآ  *** بکوک هریت  مولظ  روش  رپ  روشاع  بش  رد 
برای هقرف  کی  نابز  درو  شطعلا  تعامجکی  *** ار یفطصم  لآ  تسه  بش  نآ  زا  رشح  حابص  ات 

هحفص 334} }
بنیزب ناشطع  هش  ار  تداهش  رابخا  داد  *** ادیوه هللا  یلو  ار  تماما  رارسا  درک 

بذوش نامثع و  ملاس و  بیبح و  نوع و  ملسم و  *** مرابک باحصا  دندرگیم  هتشک  ادرف  تفگ 
برضم تسه  ربکا  قرف  ار  نیک  ریشمش  تبرض  *** يوأم تسه  رغصا  قلح  ار  مغ  زودلد  كوان 
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بکرم مس  زا  لامیاپ  مساق  حورجم  هنیس  *** نمشد ناکیپ  زا  هراپ  رغصا  ریش  یب  رجنح 
بصنم شیرادملع  دشاب  لمع  يرادهپس  شک  *** نوزحم سابع  رکیپ  زا  ملع  تسد و  دتفوا 

بحرم لتق  تسا و  ربیخ  نیک  هک  ار  تعامج  نیا  *** ردیح قح  ندرک  دنهاوخ  ادا  وکین  ابحرم 
بلطم تسین  نم  نتشک  زج  ار  هقرف  وج  افج  نیا  *** دصقم تسین  نم  يراوخ  زج  ار  هرمز  وخ  متس  نیا 

بهذم چیه  رد  اور  ناشطع  بل  نامهم  نتشک  *** هللااب تسین  دیهش و  رکشل  نیا  مدنهاوخ  بل  هنشت 
بضخم یناشیپ  نوخ  زا  مددرگ  نساحم  ات  *** نمشد یناشیپب ز  ندروخ  افج  گنس  مدیاب 

بجحم رون  افخ  زا  هاگ  يدیاب  اراکشاک  *** يریسا يایهم  وش  ینیب  هزینرب  مرس  نوچ 
بل هگ  یناشیپ و  هگ  مبوچ  گنس و  رگ  يرگنب  *** هفوک ماش و  نمشد  تسد  زا  ارهاوخ  دیاب  ربص 

بت رد  بات و  رد  رگا  ینیب  ار  داجس  دیس  *** نامیئل ریجنز  ریز  رد  ناوت  بات و  تدیاب 
هحفص 335} }

بترم يدازآ  بابسا  نوک  ود  ره  ردنا  دیاب  *** ار وا  هدنب  دش  ار  وت  ییحی »  » یفطصم لیلس  يا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  رد 

مالسلا هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  نیلقثلا  ماما  ءاثر  یف 
لبجو رحب  ربب و  ملق  حول و  شرعب و  *** لزا رون  نسح  تفات ز  هولج  نیلوا  هچ 

لجوّزع ّمع و  طیسب  يرون  طیحم  *** لزی مل  هولجب  لازیال  یتجهبب 
باجح قرخ  دومن  ار  دجم  قدارس 

دش روجسم  رحبب  تفر  عوفرم  فقسب  *** دش رون  نآ  ناکم  ناکمال  هورذب 
دش روط  هولجب  اوسام  شا  هولج  ز  *** دش روطسم  باتک  دوب  دوهشم  مالک 

باتفآ یلجت  تفات  يا  هرذ  ره  بلق  ز 
دوجو  سابل  داد  ار  دوهشم  دهاش و  *** دوهش رد  دش  قشع  هچ  شیبیغ  هولج  ز 

دومن تدحو  لیلد  شیوخ  راثآ  ترثک  *** دوشگ تطاسب  هر  شقلطم  هطاحا 
بایغ زا  دوهش  يوس  درک  هولج  شتبحم 

کحم ادیش  بلقب  ار  هلمج  دنزات  هک  *** کلم سنا و  نجب و  تشاد  هضرع  یتناما 
کیب کی  رب  دومن  زیزع  عاتم  نارم  *** کلف ناریاس  نیمز ز  نانکاس  ز 

باطخ دمآ  هلمجب  قح  شلوبق ز  یپ 
لوبق ّزع  رهب  دوبن ز  تیلباق  هک  *** لومح شتشگن  یسک  یتقاطیب  طرف  ز 

لوقع دمآ  تریحب  وا  زک  ینیسح  زجب  *** لوسر هن  لسرم و  هن  یقش  هن  یقتم  هن 
بابق ناکما  نورب ز  دز  هک  هلالج  لج 

هدز شیالب  يوس  نامسآ  ماع  يالص  *** هدز شیالص  کلف  مصخ  ینامهیمب 
هدز شیالبرکب  هاج  زع و  قدارس  *** هدز شیالو  زا  مد  ماک  هنشت  یتعامج 

باش خیش و  زا  مامت  دوخ  گرم  ممصم 
ریت قلح  رب  هدیرخ  كاله  راظتناب  *** ریش هدیشون  ریت  لجا ز  قایتشاب 
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هحفص 336} }
ریبک ریغص و  همه  انز  لآ  لیتق  *** ریپ انرب و  مامت  ادخ  هار  دیهش 

بابک لد  یگنشت  راکف ز  ناج  یسکیب  ز 
رس هتشگ  ات  ود  یکی  تسد  هتشگ  ادج  یکی  *** رمک هداشگ  یکی  هالک  هداهن  یکی 

رگ هولج  ین  جرب  رینم ز  ردب  هچ  یکی  *** رگج رب  هدز  ررش  شطع  ار  یتعامج 
باتفآ هنایم  شنت  هداتق  یکی 

ار ماتیا  هدمآ  ردپ  دوخ  ردپ و  یب  *** ار مادنا  هدرپس  لغ  ریجنزب و  یکی 
ار مات  هم  هدیدرگ  هولج  رز  تشطب  *** ار مامعا  همع و  لیتق  ریسا و  هدید 

بات هنوگنیا  رب  بات  تسار  رامیب  هنوگچ 
الط تشط  یهگ ز  تخرد  خاش  یهگ ز  *** ادخ رون  هفوکب  تشاد  روط  یلجت 

افج بوچ  ریزب  یبل  نآرق  توصب  *** اغد موق  گنس  یناشیپ ز  هتسکش 
بارش مزبب  یهگ  رونت  كاخب  یهگ 

يدج درگب  یمه  ناور  شعن  تانب  *** یپ شناگراتس ز  هام  وچمه  يرس  ین  هب 
یط هدومنب  هلان  تایح ز  طاسب  یکی  *** ینب ای  نیا  هیرگب  اخا  ای  نآ  هلانب 

باب نامرح  یهگ ز  مغ  نارجه  یهگ ز 
قشع ياضاقت  دوب  لایخ  كرد  نوزف ز  *** قشع يادوس  دوسب  نرتقم  دوب  یلب 

قشع يادیوس  رس  ین  بیز  دوش  یهگ  *** قشع يانیس  هنیس  لامیاپ ز  دوش  یهگ 
باب لصف و  دصب  وجب  شلمجم  لصفم 

بهتلم مغ  شتآ  زاجح  قارعب و  دش  *** برع ات  مجع  کلم  تفرگ  ینیسح  روش 
بلط یبآ  هعرج  دومن  نوچ  یگنشت  ز  *** برک ینیسح  نیا  زا  لولم  دش  نسح  لد 

باوج رد  افج  ریت  دیسر  شنایفوک  ز 
هحفص 337} }

تفای رالاس  هلفاق  الب  زا  يا  هلفاق  *** تفای راب  البرکب  شتمصع  قدارس 
تفای راسنوگن  خرچ  ابع  لآ  قدیب  *** تفای رارسا  ملاع  بیغ  رارسا  زا  يرس 

بآ هعرجکی  یپ  رد  تفر  سابع  تسد  هچ 
دندمآ ماما  يوس  درون  هرود  هفوک  ز  *** دندمآ مان  هلابز  ازف  مغ  یلزنمب 

دندمآ ماع  صاخ و  قافن ز  رد  نایفوک  هک  *** دندمآ ماقم  رد  هچ  ار  قشع  هر  ّدس 
بالقنا نیا  ناشن  تسا  سب  ملسم  لتق  هک 

زادگ رجنخ  عیمج  نز  ریشمش  مامت  *** رازه یس  نایفوک  قفتم ز  شتعیب  هب 
راب گنس  اهماب  نز ز  ریت  اه  هچوکب  *** رارش شدندز  لدب  دهع  ضقن  زا  کیلو 

باتش ارنیا  شلتقب  گنرد  ارنآ  شمزرب 
تفر راکیپ  نامز  گرم  ماگنه  دیسر  *** تفر راک  زا  شتسد  هچ  غیت  تسد  زا  شداتف 

تفر راسنوگن  شنت  رصق  ماب  زا  دلخب  *** تفر رارشا  دنبب  دایز  نبا  يوس  هچ 
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بآملا نسح  معنف  لصاب  شتشک  عوجر 
لیقع ناج  مسجب و  داتف  مغ  زا  يرارش  *** لیقع نادناخب  ربخنیا  نوچ  دیسر 

لیقع نارتخد  املسماو ز  يادص  *** لیقع نامد  دزاتب و  رک  او  ياون 
بارطضا کلف  هنب  رشح  زور  ات  دنکف 

تخوس قاشع  بولق  ناشف  شتآ  هآ  ز  *** تخوس قافآ  سفنا و  نیسح  هآ  رارش 
تخوس قابطا  رهپس و  تخوس  فانکا  نیمز و  *** تخوس قالخ  ترضح  ار  سدق  ریاظح 

بات ربص و  لد  تفر ز  نورب  شباهتلا  ز 
تایح بآ  رضخب  هدش  هتسب  فرط  رهز  *** تارفلا طاش  يوسب  درب  راب  ناکم  نآ  زا 

تام دیدرگ و  هدایپ  هاش  بسا  نتلیپ  ز  *** تاجن کلف  هدیرج  جنر  طش  رد  داتف 
باضخ دمآ  خر  نوخب  غیت  ار ز  قح  ریزو 

هحفص 338} }
لاحرلا طحم  انه  شترتعاب  تفگ  هک  *** لاحترا یلزنمب  نید  ناطلس  دومن 

لالج زع و  خرچب  تسا  رتخا  یهایس  «*** لاجرلا ماقم  انه  باکرلا  خانم  انه  »
باطخلا لصف  مکحب  تسا  بنیز  يریسا 

مدق زا  مدق  رگد  تشادنرب  هش  بسا  هچ  *** مدق دودحب  ات  ثودح  زا  ناغفب  دش 
مض تشگ  البرک  هچ  تارفلا  طاش  مساب  *** مما هاش  لاؤس  درک  تشد  نآ  مان  ز 

باکر زا  یهت  ياپ  تخاس  درک و  کبس  نانع 
تفات ریخأت  رظن ز  باتش  اب  شهجوت  *** تفات ریدقت  نانع  اضق  راد  باکر 

تفات ریت  بناجب  باتفآ  نوچ  لامج  *** تفات ریش  زا  ریتب  راوخریش  لد  يور 
باصا ام  هباصا  مصخ  ریبدت  ریت  ز 

ناگ هدازآ  ماقم  تشگ  قوش  لتقمب  *** ناگ هدادلد  ماقم  دش  قشع  يداوب 
ناگ هداتفا  ياپ  ناگ ز  هتسش  لد  تسد  ز  *** ناگ هدامآ  تداهش  یپ  دوخ  دهشمب 

بان دهش  نوچ  ماکب  ریت  رهز  ار  مامت 

مالسلا هیلع  ملسم  ترضح  تبیصم  رد 

لیقع نبا  ملسم  ةداهش  یف  لیلجلا  بطخلا 
قارع مزع  یحطبا  لوسر  دنزرف  درک  *** قافن باحصا  دیک  یغب و  لها  قافنا  ز 

قاقش زا  یئایقشا  مهیلع  هللا  ۀنعل  *** قایتشا راهظا  دندرک  شمدقم  رب  نایفوک 
تابث یب  نید  مکحم و  نیک  لد  تخس  دهع و  تسس 

مینک ینابرق  قوش  زا  تمدقم  رد  لد  ناج و  *** مینک یناشفا  رس  تیاپ  رد  دنتشونب  همان 
هحفص 339} }

مینک ینامهم  شیوخ  ماما  میناملسم  ام  *** مینک یناج  ربلد  راثن  ات  دشاب  هچ  ناج 
تالو يزع  زا  میدرگرب  میئآ و  قح  يوس 
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ام میناملسم  ینیملسم و  ماما  وت  *** ام مینامرف  طخ  رب  رس  هک  ارگب  ام  يوس 
ام میناشطع  رضخ  يا  تتمحر  لالز  رب  *** ام مینآرق  ظافح  ترتع و  نیعب  ات 

تایح بآ  تبل  يا  یماک  هنشت  زا  میتخوس 
مانا رخف  نیملسم  ماما  مالسا  دیاق  *** مائل رب  تجح  مامتا  تعیب و  ذخا  رهب 

مالس ناناملسم  رب  دیوگ  هفوک  رد  دور  ات  *** ماقم نیا  ملسم  شمع  رسپ  ملسم  رب  تشاد 
تاده شرون  رب  دنبای  ادتها  تیاده  رد 

رابدرب عبط  فاص و  بلق  هاگآ و  لد  اب  *** رابدرب ملسم  هفوک  يوس  هاگنآ  زاجح  زا 
رازه یس  لوا  دنتفریذپ  ار  قح  تعیب  *** راگدرک يوس  موقنآ  دندماک  يراگدرک 

تاجن رب  تکاله  رخآ  اخوآ  دندیزگرب 
دایز دش  رب  ار  هفوک  لها  دهع  یئادخ  نآ  *** دایز نبا  دیزی  رما  زا  دمآ  هفوکب  نوچ 

داد گرم  رب  لد  دنام و  اهنت  رصع  تبیصماو  *** دایز دب  ناروم  هچ  ناهاوخاوه  ار  ملسم  حبص 
ادغ نآ  زواشع  نیا  زا  نامسآ  نامیشپ  دش 

بیرغ راتسرپ و  یب  ابرقا و  یب  سکیب و  *** بیرغ راز و  رفنکی  نمشد  رهشکی  رد  دنام 
بیرغ راوخ و  نایفوک  زا  ایربک  زیزع  دش  *** بیرغ راکفا و  تبرغ  رد  نطو  زا  هدنام  رود 

تافتلا یئاجب  هنواجتلا  یئوسب  هن 
يا هناخ  رقحم  رد  یگرزب  اب  شداد  ياج  *** يا هنادرم  نز  یئاریذپ  شدرک  تبقاع 

هحفص 340} }
يا هناورپ  ناهج  ناج  تضراع  عمشب  يا  *** يا هناریو  نکاس  یهلا  جنگ  يا  بشماک 

تامرا ابرح و  دیشروخ  ترونا  لامج  رب 
دش هارمگ  هقرف  اب  ار  زار  نآ  امنهر  *** دش هاگآ  ربخ  ناز  نز  نادنزرف  مدحبص 

دش هللا  ءاقل  قوش  زا  داش  ملسم  ناج  *** دش هاگان  ایقشا  هاپس  نکسم  نآ  درگ 
تامم تسا و  تایح  ناسکی  ار  تسود  نابلاط 

دید هاوخدب  هلمح  دینش و  وگ  دب  هنعط  *** دید هابور  هلگ  ریش و  هشیب  زا  نورب  دش 
دید هاریب  ار  هلیح  تشگ و  هراچیب  ار  هراچ  *** دید هاگن  اج  هزین  يدنه  غیت  یمور  دوخ 

تانق یطخ  رطخ  زا  دید  یگدازآ  طخ  رس 
لیدع هبش و  یب  هاش  ماقم  مئاق  بیان و  *** لیقع دنبلد  دنزرف  منم  رگشل  يا  تفگ 

لیلج دنوادخ  تارادا  يامرفراک  *** لیئربج دراد  شینابنج  هراوهگ  رب  رخف 
تابن شخب  تیصاخ  دامج و  زادرپ  گنر 

دینک مناراب  گنس  هتفر  ماب  يورب  ای  *** دینک منامهم  هفوک  رد  ات  هدرک  یهاوخ  هدعو 
دینک منادند  عطق  تواقش  ریشمشب  ای  *** دینک مناریح  دیناشفیب و  شتآ  نتب  ای 

تاهج زا  دیراب  ریت  بناوج  زا  دیزیر  گنس 
تسا امش  نیک  امش  ضغب  وا  لآ  یلع و  اب  *** تسامش نیئآ  موق  يا  رگم  نامهم  نتشک 

تسا امش  نیب  قح  مشچ  لد  هدید  نوچمه  هتسب  *** تسا امش  نید  هویش و  ربمیپ  دالوا  لتق 
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تانموس رب  لد  هتسویپ  هتسسگب و  ادخ  زک 
هحفص 341} }

رمکربد زار  هک  ره  دش  ات  ود  رت  رایخ  نوچ  *** رسب دمآ  ار  هک  ره  شغیت  كاچ  دز  رمک  ات 
رفملا نیا  صانملا  نیا  هرعن  دش  ار  مصخ  *** ردو ماب  رب  دزو  ار  ناریلد  نیز  زا  تفرگرب 

تاه تاهیه  هل  لق  ار  سک  گرم  زا  رگ  هراچ 
دنکف شیوزابب  ینوعلم  روج  نامسیر  *** دنکف شیور  رب  تشپ و  رب  هزین  دز  یملاظ 

دنکف شیوپاکت  رد  هرامالا  راد  بناج  *** دنکف شیوس  ار  هنتف  ریت  مصخ  نامک  سپ 
تانم تال و  يوس  شدند  رب  هولج  یئادخ  اب 

بانج نآ  كاخ  رب  دناشفا  زاب  بآ و  نوخ  زا  رپ  دش  *** بآ تساوخ  ملاظ  موق  ناز  شطع  زوس  زا  هکنوچ 
باوج زا  سویأم  دنام  لاوئس و  زا  شوماخ  تشگ  *** باشوخ ّرد  ءیضم  لعل  دشر  اهنادند  تخیر 

تاهرت زا  دینش  دنتفگ و  هچنآ  میوگن  یم 
تفنش نوزفا  تفگ  هچنآ  نژوا  ریش  ریلد  ناز  *** تفگ هناجرم  هداز  شدح  نوزفا ز  ازسان 

تفس دیراورم  عزج  زا  لعل  رد ز  ایاصو  رد  *** تفهن رارسا  دیوگ  ات  ار  دعس  روپ  تساوخ 
تاغط نیا  قافن  زا  هد  ربخ  ار  ممع  نیاک 

نیسح يا  نامیا  مالسا و  زا  دنطبر  یب  هلمج  *** نیسح يا  نامیپ  دهع و  خسار  تسین  ار  نایفوک 
هحفص 342} }

نیسح يا  ناشطع  دنهاوخ  ار  شیوخ  نامهیم  *** نیسح يا  نامهم  لتق  دشاب  موق  نیا  هویش 
تارف بآ  ایقشا  دندنبب  ور  رب  تمسرت 

ترهطا لایع  نادرگرس  دننام و  بل  هنشت  *** ترونا مسج  هجنر  ددرگ  موق  نیا  زا  مسرت 
تربکا یلع  رب  دیآ  دراو  یمخز  مشچ  *** ترغصا دنام  ریش  یب  هنشت و  ردام  دزن 

تاذ تآرم  ار  وت  دشاب  وا  تاذ  تلالج  زک 
ماب زار  ملسم  دنکفا  ریزب  نت  دیرب و  رس  *** ماش لها  یصخش ز  هناجرم  هداز  مکحب  سپ 

مامتان تبیصم  نیز  ملاع  راودا  مامت  دش  *** مالک ار  ییحی »  » عطق دش  اسنلا  ریخ  لد  نوچ 
تاف تاف  دق  املک  ازع و  نیا  یقاب  دنام 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تبیصم  رد 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  رواد  یلو  هیثرم 
تماق تخارفا  خر  تخورفا  ودع  مزر  یپ  زا  *** تمارک رحب  رهوگ  نآ  نیسح  نیعلا  ةّرق 

تمایق تماق  زا  تخاس  رثوک  لعل  زا  درک  شاف  *** رواد رس  ادیپ  تخاس  رشحم  روش  اپرب  درک 
تمالع شلعل  زا  رثوک  هناشن  شدق  زا  یبوط  *** هنامن شقلخ  ار  تنج  هنابز  شرهق  زا  خزود 

تماما خرچ  فرش  جرب  زا  هدنبات  يرتخا  *** تداهش کلف  ایح  شرع  زا  هدنخرف  یبکوک 
هحفص 343} }

تماقتسا هاگ  نایع  دش  تعجر  دیشروخ  زا  یهاگ  *** وا رد  هک  شراسخر  دش ز  ینامسآ  اجیه  تشد 
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تماخف زو  تعفر  مرکا ز  ربمغیپ  یناث  *** تلالج زو  تمشح  مظعا ز  هللا  ّرس  یلات 
تماقا هن  رارف و  دش  رسیم  هن  ار  ناهب  ور  *** شبیهن زک  يریش  داجیا  هشیب  رد  دز  هرعن 

تماهش ناز  تلالج  ناز  تعانم  ناز  تعاجش  ناز  *** مدآ لآ  دندنام  تام  ملاع  لها  دنتشگ  وحم 
تماخو درآ  تبقاع  رد  ادخ  اب  گنج  هچ  رگ  *** شلادج رهب  اغد  موق  نآ  دنتشگ  دعتسم 

تمارک نک  ربکا  رادید  نمب  رگید  هعفد  *** برای تفگ  رجه و  دش ز  ناشیرپ  یلیل  رطاخ 
تمالم زا  بوقعی  نادنز و  زا  فسوی  هدناهر  يا  *** شتآ میهاربا ز  بویا و  الب  زا  هدناهر  يا 

تمالس ار  دوخ  ربکا  رگید  راب  منیب  شاک  *** اما يداماد  يداش و  يوزرآ  لد  رب  دنام 
تمادن نید  نآ  زا  دمآ  دیدپ  ار  واک  یتلاح  *** نوخرپ مسج  كاچ و  قرف  اب  یلو  ار  ربکا  دید 
تمارغ هداد  ناج  هتشگ  شروضح  زا  رود  یتعاس  *** ردام يور  باتفآ  وحم  هدوب  ابرح  وچمه 
تمائس یلیل  رطاخ  یلعا  شرع  ارهز  بلق  *** هتفرگ ییحی »  » لد نوچ  تبیصم  نیز  تبیصماو 

هحفص 344} }
ءاثرلا یف 

ثوغلا نامزلا  بحاص  نامز  تاثداح  ز  *** ثوغلا ناج  سنا و  هاش  ادخ  راب  یلو 
ثوغلا ناج  ناهجیا  ناهج  ناجب  ررش  *** نزب تسد  راقفلاوذ و  همئاق  ربب 
ثوغلا نامالا  راتخم  دمحا  لآ  هب  *** دندرک ناهج  رد  ملظ  یسب  هیما  ینب 

ثوغلا نامسآ  روج  کلف و  هنیکز  *** امس ضرا و  ذالم  يا  ادخ  یلو  يا  وت 
ثوغلا نامهیم  لزن  الب  جنر و  ناوخب  *** الص هداد  هک  المرب  الببرک  هب  نیبب 

ثوغلا ناگنشت  هآ  شطعلا و  زوس  ز  *** گنز ار  ایربک  شرع  هنیآ  تفرگ 
ثوغلا نامک  زا  ریت  نوچ  هلمرح  داشگ  *** دیرب شوگب  ات  شوگ  ناشرغصا  يولگ 

ثوغلا ناوتان  سابع  رونا  قرفب  *** دومع برض  درک  هچنآ  دونع  مصخ  نیبب ز 
ثوغلا ناوج  ربکا  یلع  كاپ  قرفب  *** رفاک ذقنم  ریشمش  هچنآ ز  دیسر 

ثوغلا ناکم  نآ  رد  ار  لجوزع  يادخ  *** دوب هک  لالم  رپ  بلق  نآ  رب  ریت  دندز 
ثوغلا نانس  هزین  هلمرح و  ریت  ز  *** یلع قرف  تفاشک  ربمیپ  بلق  دیرد 

ثوغلا نایع  دوب  تدزنب  هک  ارچ  نیاب  *** ریرش موش  رمش  ياپ  دگل  همکچ و  ز 
ثوغلا نابیاس  بات  ناهج  باتفآ  زج  *** شنایرع كاچ  كاچ  نت  رهب  دوبن 

ثوغلا نابراس  تسد  زا  هدزرس  هچنآرب  *** ادخ تسد  تسد  ود  رب  کلف  روج  تسد  ز 
ثوغلا نایصاع  تعافش ز  وت  تداهش  *** ازج زورب  الب  تشد  هش  يا  دیامن 

ثوغلا ناهفصا  رد  ییحی »  » وت و البرک  هب  *** ارو تسین  هک  ترکاچ  دوخ  هگردب  ناوخب 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تداهش  رد 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  سانلا  عیفش  ةداهش 
جات تداهش  زا  سابع  رس  رب  داهن  *** جاّهولا همسا  زع  لجوزع  يادخ 

جاب دناتس  فرش  رد  اعفش  زا  هک  دزس  *** سابع اپب  دوش  تعافش  هاگتسد  هچ 

http://www.ghaemiyeh.com


جاجز نورد  رد  حابصم  هچ  هنیس  هآ  هچ  *** ار دمحا  تیب  لها  شطع  رارش  زا  دش 
هحفص 345} }

جاهنم دوب  ار  وت  تیاقس  ومع  يا  هک  *** کشخ یگشم  شودب  شدوب  دمآ و  هنیکس 
جالع بآ  ریغ  تسین  لد  شتآ  رهب  هک  *** تایح كاخ  تفر  داب  رب  هک  بآ  رایب 

جارس جاد  ماش  هک  ناسنا  دب  هولج  دومن  *** نادیم بناج  کشا و  دناشف  گشم و  تفرگ 
جاوم یمزلق  تشگ  ناور  تارف  يوس  *** نایاپ یب  رحب  تخاس  نایع  طیحم  هر 

جاوزا هبتر  دارفاب  داد  غیت  ز  *** دارفا تریس  جاوزاب  داد  هزین  ز 
جاود تشد  راخ  درک و  بلس  هار  كاخ  هک  *** گنت نمشدب  دش  هصرع  وا  تبیه  نانچ ز 

جاوفا یپ  زا  جاوفا  رگدکی  دعب  ز  *** دندومنب زیرگ  نازارگ  ریش  هزرش  ز 
جاد بش  نوچ  هایس  دش  نالد  هریت  زور  هک  *** نوماه هصرع  خرس  نانچ  دومن  نوخ  ز 
جامآ دش  هکنوچ  هشیپ  افج  مصخ  ریت  هب  *** شنت تشگ  تشپراخ  نوچ  هک  غیرد  یلو 

جادوا تسسگ  مهز  شریت  رجنخ و  غیت و  ز  *** مادنا تسکش  نانچ  شزرگ  کلیپ و  حمرز و 
جارعم يوس  دش  رایط  رفعج  ناسب  *** هداتفا بسا  هداد ز  ملع  تسد و  تسد  ز 

جالعتسا دیوج  هنشت  لد  ناور و  وا  زک  *** گشم ردنا  بآ  هن  رکیپ  هب  تشاد  تسد  هن 
جاتحم دش  جنگ  هچ  دشابن  جالع  یلو  *** دنک جنگ  جایتحا  ره  یتخس  جالع 

جاور رفک  تفای  مالسا و  قنور  تسکش  *** كاچ شقرف  دومع  زا  دونع  مصخ  درک  هچ 
جارک يوسب  ناهفصا  ناور ز  دور  هدنز  ود  *** درک ییحی »  » مشچ ود  هش  يا  تهگرد  رجه  ز 

هحفص 346} }
مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  سانلا  ۀصالخ  ةداهش 

حابص داد  عولط  تداهش  نامسآ  ز  *** حابصالا قلاف  روشاع  هحیبص  رد  هچ 
جانج بلق و  قاس و  زو  نیمی  راسی و  زا  هر  *** دنتسب هدیشک و  فص  فرط  ود  زا  بئاتک 

حامر تشگ  هدنرد  فویس و  تشگ  هنهرب  *** گندخ تشگ  هداشگ  نامک و  تشگ  هدیشک 
حالفلا وبکرا  هللا  مشح  ای  هک  ادن  *** سدقلا حور  دناسر  نادیهش  شوه  شوگب 

حالس مزر  رهب  هدیشوپ  تمه و  هدومن  *** هاش يراثن  ناج  يرای و  یپ  از  یهورگ 
حایر لآ  سیئر  روالد  ّرح  تسخن  *** الب راید  نآ  رد  تداهش  يوک  دوبر 

حالص لها  دادس و  لآ  رگد  یتعامج  *** ریرب ریهز و  ملسم و  رگد  بیبح و  سپس 
حالف لها  ياوشیپ  هش  رکشل  ریما  *** سابع یضترم  لبش  فکب  تفرگ  ملع 

حاجن زوف و  هارب  هر  دهدن  ناتیادخ  *** ماش هفوک و  ناملاظ  يا  هک  هرعن  هدیشک 
حابم تسارچ  نوخ  بآ و  ارچ  هتشگ  مارح  *** ار ربمیپ  هشوگ  رگج  هنشت  نیسح 
حابص هتشگ  دنلب  تمصع  قدارسزا  هک  *** دیونش شطعلا  گناب  ارف  شوگ  دیهد 

حاین توص  دیونشب  مرح  هاگ  همیخ  ز  *** شطع زوس  دیرگنب و  مما  رخف  بلقب 
حاور ودغ و  یسک  دسانشن  یسکیب  ز  *** اشع تادغ و  یسک  دسانشن  یگنشت  ز 

حاورا نورب  دش  ماسجا  زا  شبیهن  کیب  *** ماسجا یهت  دش  حاورا  زا  شباهن  کیز 
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حاّبس الب  طش  ردنا  دش  تسد و  تشادن  *** شندب زا  داتفوا  تسد  ود  هکنآ  زا  غیرد 
حالصا ینک  وا  ناشیرپ  راک  هک  رگا  *** دوش هچ  ارورس  تسا  ییحی »  » وت ناوخ  حدم  هچ 

ءاثرلا یف 
خبطمب رتسکاخ  يور  شداهن  یلوخ و  درب  *** خطلم هتشگ  دوخ  نوخ  رد  يرونا  باتفآ 
خسرف ریس  یب  یط  دومنب  ار  جارعم  نآ  هار  *** دمحا مشچ  رون  جارعم  بناج  دمآرس  زا 

خزرب دوب  لزنم  ود  نآ  نیب  كاخ  رونت  ناو  *** هرامالاراد یلزنم  شهاگلتق  رد  یلزنم 
هحفص 347} }

خلسمب لوا  دنرب  ینابرق  رهب  زا  بآ  هچرگ  *** دش افق  زا  رس  نآ  هنشت  بل  ادج  لوا  لزنم 
خزود ران  ار  وا  دیدرگ  ازس  تفگ و  ازسان  *** دز افج  بوچ  یملاظ  بل  نآ  هب  موس  لزنم 

خب خب  هک  خزود  کلام  ارنابزیم  نآ  دز  هنعط  *** دمآ رتسکاخ  يور  ینامهمب  خزرب  نآردنا 
خوآ روج  گنس  تشگ  شیازج  نآرق و  دناوخ  *** شدنتخیوآ تخرد  خاش  رب  هک  رگید  لزنم 

خش زا  دیدرگ  نایع  شهللاانا  ینا  هولج  *** ورنآ زا  روط  لخن  هفوک  تخرد  هللاای  دوب 
خف رد  تفر  اسآ  ریاط  الاو  خرچ  العا  شرع  *** اراصن رید  رد  ماش  هارب  رگید  لزنم 

خف زا  مارحا  تسب  شوربا  هلبق  فاوط  رب  *** نادزی رون  نابات  دید  نوچ  شا  هبعک  ردنا  بهار 
خن خن  تخیسگب  ارچ  رخآ  تیتسه  دوپ  رات و  *** یتسه دوپ  رات و  بیز  تدوجو  خرف  يا  تفگ 

خبطم هب  دمآ  ارچ  رتسکاخ  جاتحم  هنیآ  *** قح هنیئآ  يا  تراسخر  يرتسکاخ  ارچ  دش 
خروم یملظ  نینچنیا  نوعرف  دهع  زا  دشن  هک  *** رکیپ هراپ  دص  ارچ  ناج  روط  ياسوم  يا  یتشگ 

ینارصن رید  هعقاو  نایب  رد 

ینارصن رید 
دش راونالا  علطم  غورف  یناملظ  ماش  *** دش رادلد  هولج  ماقم  ینارصن  رید 

دش رانز  هقلح  تعاط  حیبست  تریغ  *** تشگ سوقان  همغن  تدابع  بارحم  کشر 
هحفص 348} }

دش راد  زارف  رب  میرم  نب  یسیع  لزنم  *** تشگ كاخ  ضیضح  رد  نارمع  نب  یسوم  نکسم 
دش رازلگ  هزبس  شبیز  هچ  زا  را  زین  بوچ  *** ارچ یتشگ  ادج  نت  زا  رس  هدیربب  یک  تفگ 

دش رابرکش  لعل  نوخرپ  ریت  نیمادک  زا  *** تشگ ياسدقرف  قرف  نوگلگ  غیت  نیمادک  زا 
دش راتات  هبون و  ریسا  نوچ  تتیب  لهاک  *** دوب هچ  تریصقت  تسیچ  تهانگ  ایآ  یتسیک 
دش راتفر  يرتسکاخ  تا  هنیئآ  اجک  زا  *** تشگ راسخر  يرفولین  تا  هنوگلگ  ور  هچ  زا 

دش راوخنوخ  رجنخ  زا  ادج  رس  میافق  زک  *** ما هنشت  بل  بآ  نم  بهار  يا  دومرف  شخساپ 
دش راکیپ  هصرع  رد  ادج  رکیپ  زا  شتسد  *** ناگنشت رهب  درآ ز  بآ  هک  مسابع  تفر 
دش رانلگ  نمس  اروک  یلگ  خاش  نآ  ربکا  *** دیمدرب ناکیپ  هچنغ  ياجب  شکاپ  نت  رب 

دش رابشتآ  ریت  مناور  بآ  ولگ  رد  *** دیهش ناشطع  مدش  دوب و  مردام  رهم  بآ 
دش راب  رهوگ  لعل  منیک  بوچ  زا  دوبک  هگ  *** تخرد خاش  هگ  دوب  میاج  هزین  زارف  هگ 
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دش رافک  رگشل  ریسا  بنیز  مرهاوخ  *** نم لتق  زا  دعب  هکنیا  تسا  لهس  تسود  ياضر  رد 
دش رازاب  رس  ردنا  رذگ  ات  ار  مفسوی  *** تسکش يرصم  فسوی  نسح  رازاب  یمرگ 

هحفص 349} }
ءاثرلا یف 

دش نیمز  رباج  ار  شرع  قاحم و  لزنم  ار  هام  *** دش نیزر  ردص  زا  نیمز  بیز  یفطصم  مشچ  رون 
دش نیک  ریشمش  متس  ریت  افج  غیت  شسنوم  *** دمآ لد  غاد  نحم  جنر و  ندب  مخز  شمدمه 

دش نیرب  شرع  رویز  رب  نیمز  كاخ  اکتم  *** شکاپ كاچ  دص  رکیپ  رب  کلف  رهم  نابیاس 
نیمالا حور  ترضح  یک  نیما  ار  تناما  ناک  *** نادزی رس  تناما  شیادیوس  رس  رد  دوب 

دش نیبج  نوخ  هیام  افج و  گنس  شدماک  *** ینامز نآ  تناما  نآ  يادا  زا  دش  ور  خرس 
دش نینزان  مسج  كاچ و  دص  رکیپ  نآ  رب  ياج  *** ار نیک  ناکیپ  سب  رپ ز  لاب و  دروآ  باقع  نوچ 

دش نیگن  جات و  بحاص  شلتق  دعب  زا  نمرها  *** نابایب ردنا  داتف  ناماس  رس و  یب  نامیلس  ات 
دش نید  ناطلس  رسفا  زا  زارط  ار  نیک  هزین  *** دمآ لد  لها  لد  ردنا  رارق  ار  مغ  كوان 

دش نیعم  ءام  بل  نت  یب  شرس  رس  یب  شرکیپ  *** رخآ هنشت  بل  رمضم و  رثوک  مینست و  شبل  رد 
دش نیبم  رون  اترسحاو  نیبج  نوخ  رد  هقرغ  *** يراج درک  شیورب  نوخ  نیبج و  رب  دمآ  یگنس 

دش نیتولا  عوطقم  بلق  رب  شدمآ  دادیب  ریت  *** اجیه تشد  ردنا  ناکما و  ملاع  بلق  دوب 
هحفص 350} }

دش نیس  وای  جرب  هامو  اهواط  کلم  هاش  *** نوخ رد  هک  ات  یتسه  قاروا  هزاریش  دش  هراپ 

البرک نیمزب  ینجرفعز  ندمآ 

روای رای و  یب  نوچ  دنام  سکیب  اهنت و  نوچ  تشگ  *** رهزا يارهز  هداز  ربمیپ  نیعلا  ةرق 
رواد كاپ  تاذ  وچمه  اتکی  هتشگ  اهنت  هدنام  *** يذالم هن  ریجم و  هن  هانپ و  هنو  هاپس  هن 

رکشل تشدکی  اب  هتشگ  ربارب  اهنت  نتکی  *** نمشد کلم  کی  اب  هدنام  لباقم  نشطع  هشکی 
رفعج نامثع و  بذوش و  بیبحو و  نوع  ملسم و  *** دحاو دعب  نم  ًادحاو  ار  دوخ  باحصاادص  دز 

ربکا سابع و  مساق و  ریهز و  رح و  سباع و  *** همامت وب  وریضخ  نبا  ریرب  ملاس  مشاه و 
رگید راب  تهارب  نداد  ناج  رهب  زا  میرضاح  *** هش يا  ینعی  نادیهش  داسحا  شبنج  ردنا  دمآ 

ربکالا هللا  ءاقلاوجری  رصان  نم  له  تفگ : *** ین نیمز  رب  دز  هدرک و  یهاوخرذع  نادیهش  زا 
ربمیپ ارنادزی  هچنآ  کیالم  ار  نودرگ  هچنآ  *** هگناو داد  ار  شباوج  لوا  ایربک  كاپ  تاذ 
رصرص داب  زا  كاله  مزاس  ناشداع  موق  هچ  ات  *** امرفب هللا  یلو  يا  تفگ  دمآ و  داب  لِسُرم 

رتبا موق  نیا  الب  رحب  رد  هقرغ  میامن  ات  *** هزاجا هللا  یجن  يا  تفگ  دمآ و  بآ  يرُجم 
هحفص 351} }

رذآب مزوس  هبت  مزاس  ناشدورمن  نوچ  هک  ات  *** يزاوج هللا  لیلخ  يا  تفگ  دمآ و  ران  کلام 
رمضم كاخب  ارنانیا  مزاس  نوراق  هچ  ات  *** امرفب هللا  میلک  يا  تفگ  دمآ و  كاخ  نزاخ 

رفعز دوب  ناشیا  لیخ  رس  دمآ و  ینج  لیخ  *** هلاو تشگ  لماک  ناسنا  دمآ و  یسنا  حور 
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رف کلف  هاشنآ  يوس  شدوشگ  هر  هجوت  کی  *** هگان هک  دوخزا  دیماان  دش  هماگنه و  نآ  دید 
روصم ناسنا  تروص  رب  نم  لیخ  نیا  دنوش  هک  *** يراب نذا  درک  بلط  هش  بسا  مس  رب  دز  هسوب 
ربکا دعب  زا  دهدیم  مدوس  هچ  یتسه  نیا  ینعی  *** یناگدنز نیا  زا  مگنتلد  نم  هک  شدومرف  هاش 

رتخا دب  موق  نیا  زا  تشگ  هراتس  رپ  خرچ  هچ  نت  *** هرامش زا  نوریب  مخز  هراپ  هامنآ  نت  رب 
روالد سابع  كاپ  تسد  ود  نت  زا  داتف  ات  *** مراک تسد  زا  تفر  راذگب  ارم  رفعز  يا  ینعی 

ردارب رجه  مغ  ردنا  رمک  متسکشب  هک  نم  *** متشگ سویأم  یگدنز  زو  اقب  زا  مدیرب  لد 
رغصا کشخ  يولگ  رب  دز  افج  ریت  هلمرح  *** ملفط رهب  زا  بآ  هچ  مدرک  بلط  رفعزیا  ینعی 

رسارس مراصنا  هتسخ  کیاکی  مباحصا  هتشک  *** دید هک  مرهب  زا  يریخ  یناگدنز  نیا  رد  تسین 
رجنخ ریت و  دشابن  را  تشک  ارم  دهاوخ  یگنشت  *** نمشد روج  دیاپن  را  تسخ  ارم  دهاوخ  یسکیب 

هحفص 352} }
ردام رهم  مدوب  هکنآ  اب  ورب  مدنتسب  بآ  *** نامهم مارکارب  ینامهم و  رهب  مدنتساوخ 

ررکم مرهب  زا  نک  يرادازع  یهاوخ  میرای  *** دوخ لزنم  يوس  تشد  نیا  زا  درگرب  ارفعز 
رگید رابکی  البرک  تشد  يوس  دمآ  رفعز  *** نکل لزنم و  رد  تفر  ار  هش  رما  تعاطا  درک 

رکیپ تسا  مس  ریز  رد  رس و  هتفر  نانس  رب  *** اربل هنشت  نآ  دید  هچ  ییحی »  » نوچ درک  رس  رب  كاخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  رد 

هیثرم
ردام رهم  شناور  بآ  دوب  هک  *** رس ادج  شدیدرگ  هنشت  بل  یهش 

رثوک یقاس  هداز  شدزنب  *** داد ناج  هنشت  دوب و  بآ  رهن  ود 
رکشل ریتو  غیت  گنس و  زج  دشن  *** شرجا ار و  رکشل  درک  تحیصن 

رهطا هللا  هجو  یناشیپ  هب  *** دز افج  گنس  کلف  نیک  تسد  ز 
رونم رهم  دش  هتشغآ  نوخب  *** ار ادخ  شرع  هنیئآ  تسکش 

ربکا رجه  زا  رادغاد  یبلقب  *** هبعش هس  يریت  هلمرح  زا  دیسر 
روادب تعفر  زا  دزیم  ولهپ  هک  *** دز نانس  نیک  نانس  یئولهپ  هب 

رشحم روش  دش  البرک  رد  اپب  *** دش ادج  ین  کی  نیمز  زا  دیشروخ  هچ 
ربکا هللا  ادص  دز  لتاق  هچ  *** دوب نوچ  لوتقم  تلاح  منادن 
ردام مولظم  هنشت  بل  يا  هک  *** دینشب هلان  نیا  ین  زا  انامه 

ءاثرلا یف 
ردارب ناجیا  رگید  تبون  مرمک  یتسکش  یتفر و  *** ردارب ناجیا  ربکا  یلع  غاد  مدق  درک  مخ 

هحفص 353} }
ردارب ناجیا  ربمیپ  دالوا  يرادیب  تبون  دش  *** رات بشب  يدوب  رادیب  وت  میب  زا  هک  مشچنآ  دش  باوخ  رد 

ردارب ناجیا  رجعم  هتخوسلد  بنیز  رس  نمشد ز  *** يریسا ماگنه  يریلد  طرف  زا  درب  مسرت  هک  زیخرب 
ردارب ناجیا  رطضم  هدرسفا و  هدنامرد و  همه  هدنام  *** دنرارق ربص و  یب  دنرای  سکیب و  یبن  دالوا  هک  زیخرب 
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ردارب ناجیا  رس  دش  هچ  هنیس  وک  تتسد و  اجک  داتفا  *** وک تملع  تسد و  وک  تمشح  هاپس و  رادملع  ریم  يا 
ردارب ناجیا  رذآ  هلعش  رگن  سودرف  تحاس  رد  *** نیب مراب  نارین  نیب  مرح  لها  لد  ناغفا  یگنشت  زا 

ردارب ناجیا  رجنخ  یپ  رجنخ  كوان و  یپ  كوان ز  *** دز تندب  رب  یک  دز  تنمس  گربب  مصخ  افج  راخ  سب 
ردارب ناجیا  رس  هدش  كاچ  ار  وت  هک  دومع  برض  زا  *** هدیرب هک  تتسد  هدیشک  هک  نوخ  رد  وت  يابیز  دق  ورس 

نابراس هعقو 
رس ار  تسد و  زا  دز  هک  ناتسد  هلمح و  نیز  *** رگمتس خرچ  دوخ  رس  رب  ملا  تسد  دز 

ربمیپ دالوا  رب  هچ  دمآ  يو  تسد  زک  *** ناتسدب دنیوگ  هک  سب  نیا  يو  ناتسد 
رطاخ هب  دوب  ارم  هچنآ  دربب  دای  زا  *** نیرید هصغ  زا  هک  هّصق  نیا  زا  سوسفا 

رذآ رد  هللا  یفص  نوچ  منم  هن  اهنت  *** رازآرد هللا  یجن  نوچ  منم  هن  اهنت 
هحفص 354} }

رزآ هداز  نیزح  هدنام  مغ  رذآ  رد  *** مّرکم حون  نیمغ  هتشگ  الب  رحب  رد 
رگخا رگج  رب  ررش و  دیآ  لدب  يو  زک  *** بیصم نب  دیعس  یمالک ز  تسیورم 
رونم هدید  ممرح  میرح  ریسزا  *** دیدرگ متفر و  مرح  فرط  رد  هچ  هک  اتفگ 

رّدجم تشز  نف  وید  یکی  درگ  رب  *** هوبنا هدش  یهورگ  يوسکیب  هک  مدید 
روصم هتشگ  ینف  وید  رشب  لکش  رد  *** ادیپ هدمآ  ینز  هار  افو  هار  رد 

رصرص هلعش ز  یکی  وچمه  نایبب  شلوق  *** هوک زک  هقعاص  یکی  وچمه  نابزب  شفرح 
رس نخس  هدرک  یمه  هدرپ  یب  هدرپ و  رب  *** روش اب  هتخیوآو  لغلغ  سب  هتخیگنا 

رتنوزف تسناهج  ود  ره  زا  هک  دنچ  ره  *** مهانگ ياشخبب  هدنشخب  رواد  یک 
رفیکوت نک  زجب  تسین  ارم  رفک  نیز  *** لصاح وت  رهق  زجب  تسین  ارم  ملظ  نیز 

رواد تمحر  زا  ببس  یب  يدش  مورحم  *** ناس نیا  هک  تسهانگ  هچ  زو  سک  هچ  متفگ 
رذگب هعقاونیا  زا  راز و  ارم  راذگب  *** ار ادخ  درم  يا  هک  تفگ  نم  خساپ  رد 

رب ارم  زار  نینچ  فشک  یپ  هناخ  رد  *** تسین نم  هدرک  زا  نم و  زا  ترذگ  دوخ  رو 
رتسم زار  نایع  تخاس  یمه  هنوگنیا  *** وکشمب هچ  دمآ  رد  مایا  هوکش ز  اب 

ربمیپ رهق  اور  هتشگ  نمب  هک  منآ  *** یهلا نعل  ازس  هتشگ  نمی  هک  مناک 
ردیح هداز  یبن  طبس  رفس  ردنا  *** مدوب هک  لامآدب  لامج  هدز  ترسح 

ذرف کلم  ریس  نآزا  دوب  ارم  رهم  سب  *** هاج کلف  هاش  نآزا  دوب  ارم  فطل  سب 
رهوگ نزاخ  مدش  هاش و  نمب  درپسب  *** راولش يزور و  وضو  دیدجت  یپ  زا  تفر 

رکیپ هب  دنب  ارم  دنکفا  رد  دنب  ناک  *** يرازا دنب  ار  دوب و  نایمب  مدید 
ردنا هیرام  فصب  دش  وا  بکوم  ات  *** هارمهب میتفرب  هاش و  نمز  تفرگب 

هحفص 355} }
رجنخ كوان و  زا  هتساریپ  همه  یکلم  *** نیبوز هزین و  زا  هتسارآ  همه  یتشد 
رگشل همه  ینیمز  راتفرگ و  هاشکی  *** تملظ همه  یناهج  ناشخرد و  رونکی 

رفاک یپ  رفاک  ملاظ و  یپ  ملاظ ز  *** دمایب هک  مرحم  هام  مهن  دش  ات 
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رذگب هیداب  نیا  زا  یلاح  نازخ  داب  نوچ  *** دومرفب ماعنا و  تعلخ و  نمب  داد  هش 
روای یپ  زا  لد  هلان ز  مشک  هک  هگنآ  *** ادرفب هکناز  رذگ  دوز  نکب  تشد  نیز 

رّرقم ياج  رقس  تسار  وا  مدیامنن  *** يرای يرای و  یب  هرعن  دونشن  سک  ره 
رظنم لزنم و  ارم  دوب  رگد  زور  ات  *** تشدنآ رد  تخب و  نم  تشگرب ز  متشگرب و 

رب نوخ  هدمآ  نیمز  يراخ ز  نب  رهز  و  *** زاب رتش  هدنام  ارم  هاگارچ  مدید ز 
ربمیپ دنزرف  نت  ناطلغ  هدش  نوخ  رد  *** متفگ دش و  نوخ  نم  لد  نوخ  نآ  زا  هلمجلاب 

رتخا هنیرید  هنیک  زا  فسالل  ای  *** مایا لصاحیب  شدرگ  زا  بجعللای 
رسیب هیرام  فصب  نامیلس  داتفا  *** دتفا نمرها  فکب  تلود  متاخ  ات 
رگنوسف روع  اب  معلب  دیز  دیاش  ات  *** نادوهی ماک  رب  هتخاس  دوش  راک  ات 

رهطا یسیع  رقم  تفای  الب  راد  رب  *** نارمع یسوم  رفس  درک  انف  هیت  رد 
ربغا هدوت  یهت  داب  شا  هتخوس  زا  *** تخاسیم تخوسیم و  هقعاص  زا  هک  شاکیا 
رشحم شروش  نایع  دید  الببرک  رد  *** هاگنآ دمآ و  میحج  دیآ ز  هک  هلعش  نوچ 
ربکا رکیپ  نوخب  هتشغآ  لگ  گرب  نوچ  *** مساق تماق  اپ  داتفا ز  نبورس  نوچ 

روالد سابع  نت  زا  تسد  ود  هداتفا  *** راد افو  باحصا  تماق  نوخب  هدیطلغ 
رهطم داسجا  همه  رسکی  هدش  رسیب  *** مرکم ماسجا  همه  اجکی  هدش  ناجیب 
رثوک یقاس  رسپ  اجکیب  هنشت  بل  *** راتخم دمحا  فلخ  وسکی  هتسخلد ز 

رتارف ردق  فرش و  شدنلب  شرع  زا  *** يدوب هک  تسا  یهاش  نت  ینیمز  تسپ  رد 
رهوگ توقای ز  رد و  زا  قیقع  هدروآ  *** شدید هچ  تشگ  کلف  مشچ  ناشف  ساملا 

هحفص 356} }
ربمیپ بلق  الب  ناکیپ  تسخ ز  سپ  *** ارهز هنیس  افج  نارین  تخوس ز  سپ 

رگید هدقع  اجب  دنام  ات  هک  دوشگب  *** دنب هرگ  رهب  تسد ز  ارف  دومنب 
ّرتسم ّرس  دنکن  اشفا  نمرها  ات  *** نامیلس درب  ارف  دنب  يوس  تسد  سپ 

رجنخ يوس  یتسد  هش و  تسد  يوس  یتسد  *** درب ارف  هک  یمیئل  تسد  زا  رسب  مکاخ 
ردفص ردیح  لد  درک  الب  دنب  رد  *** ملظ نآزا  دنب و  زا  هش  تسد  ادج  دومنب 

ردنکسب يزارد  تسد  دنک  هنوگنیا  *** ناتسدب جوجأی  هک  مدینشن  زگره 
رس دنز  راکنیا  يو  تسد  زا  هک  تساوخیم  *** ناتسدب هراب  رگد  هک  نیب  کلف  ناتسد 

ررکم راک  نامه  درک  رگد  تسد  اب  *** موشنآ هک  سوسفا  هش  دروآ  رگد  تسد 
ردارب مام و  ردپ  دج و  هش  دندوب ز  *** وا رد  دمآ و  دنچ  جدوه  اوه  هگان ز 

رس نخس  دومنب  دش و  رس  شنتب  قحلم  *** تسشنب تساخ و  رب  هدش  رسیب  هتشک  ناک 
رورس وت  فانکا  همه  رب  يا  نم  دج  يا  *** یلوم وت  قافآ  همه  رب  يا  نم  دج  یک 

ردام ثرا ز  ناور  بآ  مدب  هکنآ  اب  *** بآ هر  هنیک  زا  تتما  نمب  دنتسب 
ربکا رغصا و  زا  نم  ناناوج  دنتشک  *** انرب لماک و  زا  نم  نابحم  دنتسخ 

رسارس ریشمش  هتشک ز  افج  نادرم ز  *** کیاکی ریش  یب  هتسخ و  متس  نالفط ز 
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رفاک تسا ز  هدیشکن  ناملسم  هک  یملظ  *** مدیشک راربا  دیس  يا  تتما  زا 
رجعم ندرب  یهگ  همیخ  نتخوس  هگ  *** لاوما تراغ  یهگ  لافطا  نتشک  هگ 
رکیپ تسد ز  ادج  درک  ما  هچ  رهب  زک  *** نابرتش درم  نیا  زا  دیسرپب  هلمجلاب 

رشحم فص  ردنا  یگنشت  زا  دهراو  ات  *** نک يرظن  ییحی »  » هب هنشت  رگج  هاش  يا 

دیزی سلجمب  هللا  لآ  دورو 

رگید متام  نوزف  تشگ  ناشمتام  رب  *** ربمیپ لآ  ماشب  هفوک  زا  هچ  دنتفر 
ربمیپ دوب  ار  هلسلس  نآ  هلسلس  رس  *** رهم زک  هلسلس  نامه  دندوب  هلسلس  رد 

ردکم كالفا  کی  ناشیرپ و  عمج  کی  *** بوشآ رد  قافآ  کی  راتفرگ و  موق  کی 
هحفص 357} }

رطضم بنیز  لد  هتسخ  نحم  زوسکی  *** داجس دیس  نت  هتسب  نسرب  اجکی 
رفنضغ بلص  زا  ربغمیپ و  هدود  زا  *** ریجنزب هتسب  همه  ریش  هلسلس  کی 

ردارب رجه  زا  تماق  یکی  هتشگ  مخ  *** مع رسپ  غاد  زا  شا  هدید  یکی  هتشگ  نوخ 
رتخا دیشروخ ز  خر  ردجم  دندرک  *** دندناشفب رتخا  خر  دیشروخب  هکسب  زا 

رسارس ریجنزب  هتسب  یبن  دالوا  و  *** یسوجم اسرت و  همه  یسرکب  هتسشنب 
رشحم عفاش  فلخ  يراوخب  هداتسا  *** راکانز دنه  رسپ  تزعب  هتسشنب 

رفذا هفان  یسب  هدناشفا  لگ  خرس  رب  *** زیوالد فلز  نآزا  خز  باجح  رهب  زا 
رخست هنعط و  دصب  درب  یمه  هک  ادرد  *** هودنا تنحم و  زا  لد  تسخ  یمه  هک  خوآ 

رتخادب رمش  انز  دنزرف  سلجم  رد  *** ار تمظع  رهپس  نالامج  دیشروخ 
ربمیپ ضغب  زا  هتساریپ  همه  ینشج  *** دنوادخ نیک  زا  هتسارآ  همه  یمزب 

رد رب  هک  هقلح  نوچ  هدش  مخ  ناشدق  مغ  زا  *** داجس دیس  یگ  هقلح  رسب  هقلحکی 
رواد هولج  وا  رد  روج و  هدکشتآ  *** یهلا رون  وا  رد  رفک و  هدکتملظ 

ربارب رون  اب  هدماک  رگنب  تملظ  *** لباقم روح  اب  هدشوک  رگنب  دنه و 
ردنکس جات  وا  رس  رب  ینف  جوجأی  *** نامیلس رهم  وا  فک  رد  یش  تیرفع و 

رمحا هداب  مود  جنرطش و  هرفس ز  کی  *** تخورفیب شیع و  یپ  درتسگب  هرفس  هس 
ررکم تفگیم  رز و  تشطب  داهنب  *** ار یبن  دنزرف  رس  موس  هرفس  رد 

رسیم تسا  ناهج  شیع  ارم  زورما  *** ایهم تسا  نیمز  کلم  ارم  زورماک 
رصیقب میشورف  بجع  رگا  دیاشیم  *** ناقاخب میئامن  رخف  رگا  ربیزیم 

رونم دیشروخ  هچ  دید  يرس  هدنشخر  *** نادیهش رالاس  رس  رب  رظن  درک  سپ 
رجنخ ریشمش و ز  تشاد ز  نآ  رس  ات  رس  *** تبرض هدراچ  هدراهچ و  هم  هچ  رس  نآ 

رکش هتخیب  دوش  هدنشخرد  لعل  زک  *** ناس نآ  هدش  نآرق  یلات  شبل  هدنشخر 
رتخد يوس  یمشچ  رهاوخ و  يوسب  یمشچ  *** تشاد نارگن  بناج  دز و  نیب  ادخ  مشچ  ود 

هحفص 358} }
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روصم ریشمش  هتشگ ز  يرمقلا  قش  *** یئوگ شقرف و  افج  ریشمش  هتفاکشب 
ردفص ردیح  رسپ  يا  تفگ  تشادرب و  *** نادیهش هاشرس  درب و  ارف  تسد  سپ 

رثوک یقاس  ردپ  دوب  ار  وت  هکنآ  اب  *** بآ بل  هتشک  يدش  هنشت  بل  هک  يدید 
ربکا رکیپ  ناپط  تشگ  نوخب  هک  يدید  *** مساق تماق  نوگن  تشگ  نیز  هک ز  يدید 

رس نآ  بل  رب  افج  بوچ  متس  تسد  زا  *** دزیم هک  تشاد  هنگ  هچ  رس  نآ  رسب  مکاخ 
رتبا رفاک  نآرم  درک  یبن  رکذ  هن  *** رادغ دحلم  نآ  رم  درک  ادخ  دای  هن 

ربمیپ دهع  ادخ  قح  ادا  درک  هن  *** هاش مرح  لها  تمرح  اور  تشاد  هن 
ردیا دش  هتشک  ناز  تشاد و  نیک  رس  ام  اب  *** داینب وت ز  باب  هک  داجسب  تفگ  هک 

رغصا ربکا و  اب  رفعج و  اب  مساق و  اب  *** تنیسح تشک  ادخ  هک  بنیزب  تفگ  هک 
رز نوچ  وت  يور  دش و  میس  نوچ  وت  يوم  شوخ  *** هاشیا هک  تفگ  یه  دز و  رس  نآ  رب  بوچ  یه 

رتوکن دندیزی  دادجا  زا  میاباک  *** یتفگ هک  دوب  ناز  هدش  بلاغ  وتب  يریپ 
رهطم سأر  نآ  رب  ردنا  رسب  مکاخ  *** ماج هت  تخیریم  داب ه و  یهگ  دروخیم 

رطاوخب هظحل  نیا  مدماک  هعقاو  زا  «*** یبلق قرحا  دقل  ره  دای  کل  فُا  »
رس نخس  دومنب  دمآ و  دیزی  دزن  رد  *** مزب نآ  رد  رمشیب  یماش  یکی  تساخرب 

رجعم رداچیب و  نز  نیا  نمب  ياشخب  *** يزینک رهب  زا  هک  موثلکب  درک  ور 
رهزا هرهز  کلفز  دب  ات  هک  هرهز  یک  *** وا اب  هک  نسح  رهز  زا  رهز  هوابون 

رجاه هراس و  شرب  نازینکب  رکاچ  *** نوراه یسوم و  شرد  نامالغ  رتمک ز 
رتخا هتفات  ایح  جرب  زا  دب  هک  بنیز  *** تفع رتخا  نیسح  تخا  یلع و  تخد 

روخ رد  قیال و  دوبن  ار  یسک  رما  نیا  *** موشیا هک  دومرف  یماش و  نآب  گناب  دز 
هحفص 359} }

روشک يداو و  رهب  هدروآرب  هدرپ  یب  *** دادیب هر  زا  دیزی  هک  ار  نایگ  هدرپ  ام 
ربمیپ دالوا  میلیلج و ز  لجن  زا  *** میلیلخ دافحا  میلیلذ ز  دنچ  ره 

رذگب هعقاونیا  زا  کشا و  ریزب  دید  زا  *** بابحا لد  رب  مغ  شتآ  يدز  هچ  ییحی » »

ماش دجسم  رد  داجس  ترضح  هبطخ 

رگید مغ  كرابم  وت  رب  لد  هدزمغ  يا  *** رذآ هدزمغ  لدب  وت  وا  یمغ  دزرب 
رذآ رد  هاگ  ینک و  مبآ  رد  هقرغ  هگ  *** مغیا هچ  رزآ ز  هداز  هن  محون و  هن 

رهطا یسیع  نیزح  هتشگ  الب  راد  رب  *** نارمع یسوم  نیمغ  هتشگ  افو  روط  رد 
رگخا ملد  رب  دتف  دای  منک  هک  هگ  ره  *** داجس دیس  مغ  دابآ و  مغ  ماش  زا 

رونم حبص  بش  تملظ  یپ  هک  ناسنآ  *** تفر انز  دالوا  یپ  دجسمب  هک  مدنآ 
ررکم تفگ  انث  حدم و  انز  لآزا  *** یهلا دمح  زا  سپ  یبیطخ و  تساخ  رب 

رفیک هچ  رفک  نیز  ینیب و  ازس  هچ  نیک  نیز  *** موش يا  هک  دومرف  دمآ و  مشخب  داجس 
ربکا قلاخ  طخس  يدیرخ  شیوخ  رب  *** قولخم يدونشخ  یپ  زک  ناهدب  تکاخ 
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ربمیپ هچ  ربنمب  ياج  دنک  هکنآ  ات  *** درکبلط نذا  دیزی  ربنم ز  بحاص  سپ 
رس نخس  دندومنب  یقیرطب  کیره  *** تیالو نایعا  تبقاع  ابا  درکوا 

رضحمب هصاخ  نخس  یط  زا  دوش  زجاع  *** تسا لیلذ  هک  یلیلع  تسا و  لیلع  درم  نیک 
ردارب نارجه  تسا ز  راکف  هکنآ  اب  *** مع رسپ  نامرح  تسا ز  رازن  هکنآ  اب 

رهاوخ همع و  ارو  دنریسا  هکنآ  اب  *** بابحا رشعم  ارو  دندیهش  هکنآ  اب 
ربنم هشرع  زا  رگ  هولج  ادخ  شرع  دش   *** هاگنآ سپ  نذا  وا  زا  دندیبلط  يراب 

رسارس دینادب  عمج  يا  هک  دومرف  *** نتانت دیسایش  موق  يا  هک  دومرف 
رسفا دوب  ناهاش  رس  رب  شرد  كاخ  زک  *** متس روج  ات  نآ  هدازآ  هداز  نم 

رواد رهظم  دوب و  ناسحا  رعشم  وا  *** مالسا هلبق  دوب و  نامیا  هبعک  وا 
هحفص 360} }

رعشم مزمز و  افص  یعسانم و  بازیم و  *** نکرو رجح  رجح و  هورم و  مرح و  تیب و 
رفظم هاش  دوب و  مرکم  ریموک  *** دمحم دومحم  دمحا  لسر  ناطلس 

رفنضغ بلص  زا  مراربا و  هدود  زا  *** لاطبا هوابون  ملاتق و  هداز  نم 
ربیخ حتاف  ادخریش  یبن  ریشمش  *** اجیه مغیض  اغو  ثیل  ازغ  نابعث 

رف هکلذف  رفظ  لصف  رنه  ناونع  *** ناسحا هحفص  مرک  باب  اخس  تسرهف 
رثوک یقاس  دوب و  رشحم  عفاشوک  *** العا یلاع  یلع  تیالو  دیشروخ 
رهزا هرهز  وا  دوب  تلاسر  کلف  زک  *** ملوسر غاب  رهز  ارهز  هداز  نم 

رسیم راهظا  دشن  نامیئل  میب  زو  *** قلخ يولگ  ردنا  دش  ریگ  سفن  هیرگ  سپ 
رس ادج  درک  نیعل  رمش  افق  زا  روک  *** هاش نآ  هداز  منم  دومرفب  هکنآ  ات 
ربکا یلع  قارف  غاد  زا  لد  تخوس  شک  *** مبیرغ مولظم  ررس  نآ  هداز  نم 

رجنخ مد  زا  رگم  دندادن  شیباک  *** مدیحو رای  یب  هنشت  نآ  هرابون 
ردامز رهم  ناور  بآ  شندب  هکنآ  اب  *** بآ بل  هنشت  رگج  ریشمش  هتشک ز  دش 

رمحا شا  هراسخر  هدش  رغصا  شا  هنوگلگ  *** شارآ نمچ  رهم  هک  هام  مکلف  نآ  رد 
ربونص داشمش و  تماق  اپ  هداتفا ز  *** دادیب هشیت  زا  هک  ورس  منمچ  نآ  رد 

رهطا نت  رب  ودع  تخات  افج  بسا  شک  *** مدیهش مورحم  رورس  نآ  هدود  زا 
رونا رس  ین  رسب  شدندز  ماش  ات  *** هفوک هک ز  مرینم  رهم  نآ  خر  رون 

رهاوخ همع و  نم و  میماش  روشک  رد  *** يریسا هب  هکنیا  نم و  منیسح  دنزرف 
رهطم بالصا  میمارک و ز  لسن  زا  *** میماشب دیشوخ  هچ  میماشب و  روهقم 

رشحم شروش  نایع  تشگ  رگم  هک  یتفگ  *** قیالخ ناغف  هلان و  کلفب  دشرب 
ردکم هاش  لد  تخاس  نخس  عطق  زا  *** نذؤم داد و  ناذا  نذا  دیزی  راچان 

رسارس دنراد  همزمز  نیا  نم  ياضعاک  *** دومرفب ریبکت  هرعن  هش  هچ  دینشب 
ربمیپ مان  نیهب  درب  رف  تعفر و  اب  *** نذؤم هک  مدنآ  زا  هآ  شمغ  هزات  دش 

رف کلف  هاش  نیا  مشح  ناویک  رورس  نیا  *** موشیا هک  هداز  انزب  مدنا  رد  درک  ور 
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هحفص 361} }
رتبا بذاک و  يوش  قولخم  رب  ردناک  *** تسا نایع  رما  نیا  دوخ  دج  رگا  شیناوخ 

ردکم ناشیرپ و  وت  ملظ  دنتشگ ز  *** شمارگ لآ  ببس  هچ  زا  تسا  نم  دجرو 
روشک يداو و  رهب  دنیارچ  هدرپ  یب  *** وا مرح  نایگ  هدرپ  متس  ملظ و  زا 

رد رهب  يوک و  رهب  دیشروخ  هچ  هدنب  ات  *** دنیارچ دنیادخ  سومان  هک  موقنیا 
رطضم سکیب و  اطخ  ناریسا  دننام  *** دنباب هچ  ار ز  ادخ  دنباوص  يداه 

ربنعم فلز  زج  هن و  دعجم  يوم  زج  *** یباجح هرهچ  رب  هتشگ و  افج  بجحم 
رقحم دنزینک و  قولخم  رب  ردنا  *** مظعم دنزیزع و  قالخ  هگرد  رب 

رتسم هناریوب  دننآ  زا  دنجنگ و  *** راتفرگ ریجنزب  دننآزا  دنریش و 
رذآ هدزرب  کلفب  ییحی »  » هلان نوچ  *** نابحم هآ  مغ  شزوس  نیا  زا  هک  خوآ 

مالسلااهیلع يرغص  همطافب  غرم  ندادربخ 

يرغص همطافب  ندادربخ  هنیدم و  رد  رم غ  ندمآ 
شلاب تسکشب  سفق  ردنا  نامسآ  روج  گنس  *** شلاف هدنخرف  خر و  خرف  دب  هک  ملقع  ریاط 

شلال قطن  هتسخ  بلق  هتسب  لاب  هتسکش  رپ  *** هداتفوا عبط  لبلب  نوچ  نونک  مقطن  یطوط 
شلاجم هار  نامسآ  ندرک  زا  رپ و  رد  تسب  *** ار ملد  غرم  نایط  نوخ  رد  دش  هچ  ارهز  هجوج 

شلامیاپ ناروتس  مس  زا  كاچ  دص  رکیپ  *** ارهز ناتسب  لبلب  دمآ  هک  اروشاع  رصع 
شلآ دیرآ و  یفطصم  زا  ناریاط  يا  مرش  تفگ  *** ناغرم لیخ  اب  هصق و  نآزا  یغرم  دش  ربخ  اب 

شلاخ طخ و  شقنب  شوخلد  همغن  اب  یکی  ره  *** یهانم ریس  هتشگ و  یهالم  مرگ  نمچ  رد 
هحفص 362} }

شلاب هتسکشب  یکی  نآ  لاح و  هدرسفا  یکی  ناک  *** نید نشلگ  نایشآ  نالبلب  زا  ربخ  یب 
شلام لام  نوخ  زا  همشچ  نوچ  نتب  یمخز  ره  مشچ  *** نابایب رد  رس  یب  هداتفا  نیسح  ارهز  هجوج 

شلایع لافطا و  هنشت  لاح و  هتسخ  لاب و  هتسب  *** نویامه رف  یئامه  نوخ  رد  هدز  رپ  يزابهاش 
شلالجلاوذ يور  رون  نابات  دوب  اپارس  زک  *** یعمش درگ  ناغرم  دنتفر  ناس  هناورپ  نانزرپ 

شلامه یب  مسجب  اهرپ  زا  دندنکفا  هیاس  *** نایرع دندید  نوچ  هداتفا  باتفآ  ردنا  شمسج 
شلاح هدرسفا  هوابون  هناخ  ماب  يوس  *** برثیب دمآ  رپ  لاب و  نوگلگ  درک  نوخ  زا  یغرم 

شلابو ردنا  بت  بات و  زا  داتفوا  رمع  رتخاک  «*** لومخ یف  لذب  يرغصلا  مطاف  یسنا  تسل  »
شلاله صقان  نوچ  هدرک  بت  هدوب و  لماک  ردب  *** تمصع جرب  زا  يرتخا  تفع  جرد  رد  يرهوگ 

شلاوئس يو  زا  تشگ  ماب و  ردنا  لاب  زا  ناکچ  نوخ  *** یغرم دید  دوخ  اب  هلانمه  ات  هلان  ردنا  دوب 
شلایخ ردنا  ملد  نینوخ  مراد و  رفاسم  نم  *** یئارچ نوخرپ  نینچنیا  یئاجک  زا  غرم  يا  تفگ 

شلاصو دیماب  رباص  ما  هتشگ  شقارف  رد  *** ربمیپ طبس  رصب  رون  ردپ  مراد  رفس  رد 
شلامج نابات  هولج  مدیدن  ات  دش  یتدم  *** اغیرد مراد  رفس  رد  ردارب  کی  ربکا  هچ  نم 

هحفص 363} }
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شلاتق گنهآ  دندومنب  هچ  شدج  تماک  *** یماما مسج  زا  ملاب  رب  دوب  نوخ  نیا  غرم  تفگ 
شلالز بآ  رهن  ود  دزن  رد  دنتشک  بل  هنشت  *** رخآ ینامهم و  رهب  زا  دنتساوخ  ار  وا  لوا 

« باوصلل قفوملا  لاق  نم  تلقف  مامالا  لاق  *** بارغ ای  کلیو  هاغت  نم  تلقف  بارغلا  یعن  »
« بارضلا ۀنسالا و  نیب  البرکب  نیسحلا  نا  »

شلاقتنا دنداد  موق  هفوک  يوس  هنیدم  زک  *** منیقفاخ ماما  زا  منیسح  يوک  دصاق 
شلاحترا تقو  دوب  شنابز  درو  شطعلا  *** رهطا يارهز  هحود  رثوک  یقاس  هداز 

شلاعن ریز  رد  دندرک  ایتوت  ادعا  لیخ  *** اروح مشچ  يایتوت  شمودق  كاخ  يرکیپ 
شلادج زور  نانس  حمر  هلمرح  ریت  تشک  *** شفیرش بلق  رسپ  گرم  ناوجون  غاد  تسخ 

شلایع لآ و  افق  زا  هراتس  نوچ  ناباتش  دش  *** نیک هزین  زارف  رب  نابات  تشگ  یباتفآ 
شلان هلان  زا  يدق  دش  يوم و  هیوم  زا  ینت  دش  «*** ییحی  » هچ دیدرگ و  شوهیب  هحیص  زا  شورخ  اب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  رد 

مالسلا هیلع  ءاسکلا  لآ  سماخ  ءاثر  یف 
دش هناشن  تیب  لها  لد  التبا  كوان  رازهب  *** دش هناور  هفوک  يوسب  هچ  الب  مشح  مغ و  هپس 
دش هنابش  حبص و  درو  همه  اون  کلفب  هش  مایخ  ز  *** دش هنایم  هرانکب ز  ایلوا  همه  تحار  هر 

شطعلا هلان  تفر  همه  امس  هرئادب  نیمز  ز 
هحفص 364} }

یط طاشن  رود  تشگ  همه  مرا  همئاق  تخوس  همه  *** یپب یپ  هحون  نینح و  مدبمد ز  هلان  ناغف و  ز 
ینب ایز  هچاخا  ایز  هچ  مرح  زا  دش  دنلب  کلفب  *** يدج رب  شعن  تابن  هچ  مه  درگب  هلمج  هقلح  هدز 

شغ هدومن  هنیکس  شطع  مغ ز  رحبب  هیقر  ملا  ز 
ناشریقح دنیگرزبب  نیقتم  همه  ایقتا  همه  *** ناشریرس شرع  تاقبط  نیقی  هریاد  یه ز  رگ 

ناشریبک هچ  ناشریغص  هچ  نیرز  دص  هداتف ز  نیمزب  *** ناشریما ماما و  یلع  هچ  نید  کلمب  عرش و  ریرسب 
شو هام  همه  ور  هام  همه  نیبج  هم  همه  اقل  هم  همه 

یلجنم هدش  ناشکاپ  نت  فسخنم  هدش  ناشکاپ  خر  *** یلجررش یگنشت  هدز  فشک  ول  رورس  میرحب 
یلع ای  هرعن  هتفر  همه  فجن  ات  هیرام  نیمز  ز  *** یلو هنیآ  گنز  هدز  فسا  او  هلان  شورخ  ز 

سکعنم هدش  ناشدلج  همه  فلک  رد  هدش  ناشیور  همه 
البلب رجنح  هدیدز  مغن  هلزلز و  تسار  هدش  *** السلست تشگ و  رود  همه  مب  ریز و  هلان  تامغن 

البازب روش  هدنکفب  مغ  يالص  همغن  نیسح  ز  *** الوا رقب  شمغ  هپس  ماما  هش  هتشک  قارعب 
شبحات هدشرب  زاجح  مجع ز  ات  هدزاون  برع  ز 

ایلوا تمسق  دومنن  ار  گنرد  هن  ار  تابث  هن  *** اپب کلف  دومن  افج  ار ز  گنز  هلیح و  ساسا  هچ 
هحفص 365} }

ایبنا دیس  لیلسب  ارگنج  هدمآ  قفاوت  هچ  *** اونین تساون ز  ین  هب  هچ  ار  گنرف  مور و  لها  همه 
شفرون رهزا  نیبجب  ارگنس  هدمآ  بسانت  هچ 
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نومنهر هدش  ار  تاقبط  يدبؤم  ضیف  لامکب  *** نوکی ام  هصرع  مامتب  يدمحم  تایلجت  ز 
نوخ كاخ و  هنایم  شدشک  يدزیا  هگرد  دیرط  هک  *** نوئش همه  زا  تغارفب  يدمحا  هدید  رون  هدش 

شکمشک هرانک ز  شدنک  يدمرس  هواج  تابذج 

مالسلا هیلع  مساق  ترضح  تداهش  رد 

مالسلا هیلع  مساق  ترضح  تداهش 
نسح هولج  اب  ینیسح و  تلوصاب  *** نسح قح  ياربک  تجح  لوسر  طبس 

نحم روشک  هش  هصغ  کلم  ناطلس  *** نمتؤم هللا  یلو  یضترم  دنبلد 
غایا رد  مایا  شتخیر  هچ  افج  رهز 

يا هراپ  هام  وا  زا  هدرک  بسک  رون  زک  *** يا هراپ  هام  وا  زا  یقاب  دنام  رهد  رد 
يا هراتس  نشور  هدمآ  تمصع  خرچ  رد  *** يا هرارش  ناشخر  هدش  قح  قشع  ران  رد 

غابصلا نسحا  مه  هدمآ  هللا  ۀغبص  مه 
دوب ردق  ماش  وا  هرط  هرهچ  ردب  رد  *** دوب ردب  هام  وا  هرهچ  هرط  ماش  رد 

دوب ردصب  تحارج  هنوگرازه  شتآ  ز  *** دوب ردصب  تداهش  مزب  نیشن  لفحم 
غاد هداهن  شردص  تحارج  ار  هنیس  دص 

لامج مه  دوب و  ادخ  یلالج  رهظم  مه  *** لاصخ زا  مساقلاوبا  دوب و  مانب  مساق 
لاغتشا تشاد  ادخ  دایب  اوسام  زا  *** لاخ مع و  وچمه  بسن  فیرش  با  ما و  زا 

غارف اوسام  زا  دهد  قح  ياوه  يرآ 
راوتسا تسب  رمک  مصخ  مزر  رهب  زا  *** راب دوشگرب  الب  برک و  هچ  البرک  رد 

راکف نت  دنب  زا  ملولم و  ناج  دیق  زک  *** راوگرزب مع  ترضح  روضح  دمآ 
غامد ارم  تداهش  بارش  زا  زاسرت 

هحفص 366} }
داتف هش  ياپ  رب  دمآ و  گشا  لفط  نوچ  *** داهج شتآ  دیشک  هلعش  هچ  نود  مصخ  زا 

دارم ارم  هدورگن  مید  ارم  انرب  *** داد هصغ  جنر و  زا  متمسق  هنامز  نونکاک 
غاب زا  دج  نیکسم  لبلب  هدنام  تسا  فیح 

یک دنچب و  ات  نمچ  نالبلب  يرود ز  *** یپ ما ز  هدنام  ادج  ناهرمه و  دنتفر 
ینب ای  گناب  مونش  اخا  او  دایرف  *** یح ریما  يا  مرح  هاگ  همیخ  یک ز  ات 

غارس ناهرمه  زا  یک  هنوگچ  اجک  میوج 
باتفآ ياپ  بداب  ون  هام  دیسوب  *** باکر رد  درکاپ  تفای و  داهج  نذا 

بالگ زا  لگ  يوب  دیآ  دیدپ  يرآ  *** بارتوب هچ  اجیه  هصرعب  ور  داهنب 
غادب دوب  ابیز  نیرسن  ياجب  يرآ 

هوتس رد  ماد  زا  دد و  زا  یتشد  دید  ات  *** هوکش اب  ّرف و  اب  هکرعم  يوسب  دمآ 
هورگ یپ  زا  هورگ  راکبان  نالوغ  *** هوجولا ةربغم  همه  نایگنز  هچ  یموق 
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غاز رت ز  يور  هیس  موب و  رت ز  موشیم 
میربکا قالخ  ترضح  ناگ  هدیزگب  *** میربمیپ داژن  ام ز  هورگ  يا  تفگ 

میرشحم يادرفب  هورگ  امش  مصخ  *** میرثوک یقاس  هداز  میا و  هنشت  بل 
غالب زجب  دشابن  لوسر  رب  میتفگ و 

ماک هنشت  بآ  بل  هتشکن  یسک  نامهم  *** مان گنن و  غراف ز  تیمحیب  موق  يا 
مارح ام  بآ  ارچ و  لالح  ام  نوخ  دش  *** ماحدزا دیدرک  هچ  نامهیم ز  لتق  رب 

غاس فیک  هللا  مد  کفس  هاتئوساو 
لاحم ناش  دزن  یهپس  تماقتسا  دوب  *** لادج رد  هک  سماش  قرزا  روپ  راچ  سپ 

هحفص 367} }
لاتق يوس  دمآ  دمآ و  مشخب  قرزاک  *** لاحترا داد  ناور  درک  میحج  يوس 

غالک رب  غرمیس  هچ  تخاتب  وا  يوس  هش 
نیسح هلاس  هد  هس و  هم  فسخنم  دش  *** نیسح هلال  فرش  ضایر  رد  درمژپ 
نیسح هلاوج  هلعش  تخوسب  ار  هم  *** نیسح هلان  کلف  يوسب  نیمز  زا  تفر 

غابسلا یف  ماعلا  هتمعن  یلع  نم  ای 
گنلپ رسمه  دوش  هنوگچ  مرح  دیص  *** گنج مسر  هتسنادن  لفط و  زونه  مساق 

گنت گنخ  يدوشگ ز  هچ  زا  شنتفگ  هدازهش  *** گنچب ار  هریس  درد  هریت  غاز  دنسپم 
غارف رصبلا  غاز  همرس  هدیدب  شدرک 

رت هدید  گشخ و  شطع  بل ز  تشاد  هکنآ  اب  *** رقس روشک  يوس  هبسا  ود  ناور  شدرک 
رد تشد و  هلمج  ناسخ  نوخ  دش ز  خرس  ات  *** رو هلمح  تشگ  اغد  موق  يوسب  هگنآ  و 

غار غابب و  دش  نایع  هلعش  غیت  قرب  زو 
شرونا مسج  افج  ریت  دش ز  هراپ  دص  *** شرکیپ دندومن  هراپ  هزین  غیت و  زا 
شرونم لامج  هکنآ  دیپط  نوخ  رد  *** شردام راز  لدب  سک  درکن  یمحر 

غارچ يدب  ار  قح  یئایربک  لیدنق 
ناوختسا شبسا  مس  ریزب  ایتوت  دش  *** نامسآ دیک  زا  تبقاع  هک  اترسحاو 

ناج یهت ز  شمسج  دش و  نتز  ادج  شحور  *** نایفوک ریشمش  هزین و  ریت و  غیت و  زا 
غایا شدش  تداهش  دهش  رپ ز  هک  مدنآ 

هحفص 368} }
داهن زا  دروآ  رب  هآ  هلا  شرع  *** داتف نیز  تشپ  زا  هچ  شرع  بیز  شرف  رب 

داهن لد  وت  رهمب  هکنآ  رب  وت و  رب  فا  *** داهن جک  يوج  افج  رهپس  يا  وت  زا  داد 
غالو رکمب  ترادم  هدوب  وت  يا  هدوب  ات 

ادراب هدیدمغ  لد  زا  کشا  ياج  نوخ  *** ادراب هدید  زا  مغ  گشا  زونه  ییحی » »
ادراب هدیشوجب  شرگج  زا  هک  نوخ  نآ  *** ادراب هدیشوخ  يؤلؤل  هدید  ربا  زا 

غایس نیا  مس و  نیز  هیفاق  تسین  دنچ  ره 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  نسح  ماما  تبیصم  رد 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  هیثرم 
نایفس هداز  نید  تفآ  گنرف  هاش  يز  *** نایغط هماخ  زا  همان  هیس  تشونب 

نامرد هچ  تسام  لد  درد  رب  هک  تسرفب  *** ناکاین نزخمب ز  وت  يراد  هک  رهز  ناک 
گنرف ادئاق  شیوس  داتسرف  رهز  ناز 

رحب رگج  دزوسب  زوس  زا  شا  هرطقکی  *** رهز نیا  مداتسرف و  هک  خساپب  تشونب 
رهدلادبا تیافک  تسه  ار  وت  ملظ  ناک  *** رهق رسز  ناملسمب  ناشونم  راهنز 

گنهرف تسار ز  وا  هک  هشیپ  نکم  هویش  نیا 
كاچ دنکب  ارهز  هداز  لد  هکیرهز  *** كاب یب  هدعج  يوس  داتسرف  دینشن و 

كالول دیس  لدب  شتآ  دز  بآ  ناز  *** كانرطخ رهز  نآ  زا  تخیر  ررش  بآ  رد 
کنس رگج  زا  ررش  دروآرب  بآ  ناو 

تخیر نسح  مایا  رد  مایا  يدهعدب  *** تخیر نسح  ماج  رد  هچ  ساملا  هدوسنآ 
هحفص 369} }

تخیر نسح  مادنا  دش  هراپ  نسح  جاد  وا  *** تخیر نسح  ماک  رد  هچ  مصخ  افج  رهز  ناز 
گنرین تخیر ز  شلد  تخل  الب  تشط  رد 

رمحا هرهچ  شدش  رهز  رثا  زا  زبس  *** ربمیپ طبس  افج  رهز  ناز  هچ  دیشون 
ررکم تشط  نآ  رد  تخیر  شرگج  تخل  *** رهاوخ هدید  ربب  دیبلط و  یتشط 

گنهآ شدمآ  اقب  يوس  انف  راد  زا 
درک ناور  هدید  زا  هدز  ادوس  لد  نوخ  *** درک ناغف  داتفا و  رظن  شتشط  ودب  بنیز 

درک ناشفرون  يرمق  رب  رظن  تشط  رد  *** درک نارزخ  بوچ  هاگ ز  ینز  هلان  هگ 
گنس رثا  زا  وا  یناشیپ  هتفاکشب 

البرکب تیب  لها  دورو  رد 

اونین ضراب  دورولا  یف  ءاثر 
لاجعتسا طرفب  برثی  قارع ز  يوس  *** لاح ناشیرپ  لد  هتسخ  هلفاق  دیسر 
لاحر طحم  هتخاس  الع  زع و  طرفب  *** الببرکب المرب  الو  لها  یهورگ 

« لاصالا ودغلاب و  هل  نوحبسی  ***» اروشاع لاصو  قوشب  لاس  هامب و 
لاصو قایتشاب  هدیشک  هک  اهرجه  هچ  *** لسع راظتناب  هدیشچ  هک  اهرهز  هچ 

لاقع تسار  لقع  هصق  نیز  هفوک و  يوسب  *** لیقع لیلس  ناور  تلاسرب  دش  تسخن 
لالض قیرط  یهخ  تلاهج  موسر  یهز  *** ماب دننکفا ز  نت  لوسر و  دنرب  رس  هک 

لابقتساب ناور  ربمیپ  طبس  يوسب  *** رفن رازه  اب  هک  روالد  رح  هچ  سپس 
لاحرز درب  قبس  تداهش  يوکب  ات  هک  *** شیتب هبون و  هتفرگب  هبوت و  هدومن 
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لادج زور  هدرک  خرس  نوخب  يوم  دیپس  *** بیبح وچمه  ریمض  نشور  يریپ  هدوتس 
لاماپ دنک  ودع  ناروتس  مس  ریز  هک  *** داماد مساق  هنیک  زا  هنیس  هدرتس 

لاله دوش ز  رمقلا  قش  هک  قرف  هدوشگ  *** يریس وکن  يربکا  يرمثون  لاهن 
لامک جواب  ور  هدروآ  صقان  لاله  *** ریش یب  يرغصا  قاتشم  هلمرح  ریتب 

هحفص 370} }
لاب رپ و  یب  دیص  هچ  نوخ  رد  هدز  اپ  تسد و  هک  *** رگن هداتف  وا  سابع  نت  زا  تسد  ود 

لامالام تسود  دای  زا  یلاخ و  شیوخ  ز  *** مانا ماما  ماهتسم  هدز  هیکت  هزینب 
لافطا شطعلا  رد  میرح و  عادولا  رد  *** نانز قارتحا  رد  نانج و  قایتشا  رد 

لایع يوسب  یکی  ربکا  هتشکب  یکی  *** فرط ود  زا  دوب  هدوشگب  نیب  قح  مشچ  ود 
لاوحا شدسرپ  لاح  نآ  رد  دوبن  یکی  *** دنویپ شدیوج  دنب  نآرد  دوبن  یکی 

لامشب شیدوبن  سک  متس  ریت  ریغب  *** نیمی شدماین ز  سک  افج  گنس  ریغب 
لالز بآ  دزنب  نامهم  هتخادگ  رگج  *** ودع یغب  ریت  وعدم ز  هتفاکش  ولگ 

لاعتم دزیا  تاذ  زجب  دادن  شسک  *** باوج درک و  دنلب  رصان  نم  له  يادص 
لاکن نیرق  منک  اررش  ندعم  لهب  *** رشب ماما  يا  هک  دمآ  رشبلاوب  تسخن 

لام رب  ای  هقرغ  موق  نیا  نافوطب  منک  *** حوتف لصا  وت  يا  هک  دمآرب  حون  هحونب 
لاحلا یف  دنک  ادف  شیوک  هبعکب  ات  هک  *** لیعمسا تسد  تسد  رد  دمآ و  لیلخ 
لاجد زا  دناتس  رس  ات  هک  تفر  حیسم  *** نوعرف زا  دریگب  ناج  ات  هک  دمآ  میلگ 

لایس ناج  مسج  شنوخ ز  دمآ و  رفنضغ  *** يراج ناگ  هدید  شکشا ز  دمآ و  دمحم 
لاتق رهب  نت ز  هدامآ  هیومب و  همه  *** راثن رهب  ناج ز  هدروآ  هیرگب و  همه 

لامآ تیاهن  تداهش  تسا  رمرم  هک  *** هاج ناویک  هاش  دومرفب  هاوخ  رذع  هچ 
لاثم هداد  تسود  هک  يدوهع  تسب  دوشگ و  *** تسود لد  رب  تسلا  دهع  تسه ز  زونه 

لاتحم لدجب  تشگنا  هتخاسن  ادج  *** ملاظ یلوخ  ریت  زا  هتخوسن  ملد 
لاعن ّمس  ریز  هداتفا  هنیس  تسارم  *** ریت رجنخ و  رهب  هدامآ  يرکیپ  تسارم 

هحفص 371} }
لامج رجنخ  يایهم  تسد  تسارم  *** زودلد كوان  يانهم  بلق  تسارم 

لابرغ رد  بآ  هچ  قشاع  لد  رد  ربص  هچ  *** بیکش تسین  بیبح  ياقل  قشع  ارم ز 
لاقم هار  تسب  هاگ و  رگج  هار  هدوشگ  *** مومسم هبعش  هس  ریت  هرواحم  نآرد 

لالج لامج و  هنیئآ  یملاظ  گنس  ز  *** ار یئایربک  شرع  افسا  او  تسکش 
لالح هچ  زا  دش  نوخ  بآ و  ارچ  تشگ  مارح  *** زیزع نامهیمب  ار  ادخ  تفگن  یسک 

لال هقطان  هتشگ  هک  ییحی »  » سرپم ز ربخ  *** نامز ماما  اب  هچنآ  نانس  نانس  زا  دش 

مالسلا هیلع  ملسم  نالفط  تبیصم  رد 

مالسلا هیلع  ملسم  لفط  ود  تداهش 
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نابات هم  نازورف  ود  ملسم  دندنام ز  *** نادیهش لتق  زا  سپ  اروشاع  هعقو  رد 
نادنزب هدازانز  مکح  زا  هتفای  اج  *** ناشخرد دیشروخ  ود  هدنشخر  رتخا  ود 

لاسکیب سوبحم  هدش  سبحمب  هام و  ود 
فسوی هدنا  دایز  درب  یبن  بوقعی  *** فسأت طرف  زا  دش  هچنآ  دایز  نبا  زا 

فقوت دوبیم  هک  شاک  يا  تشد  رگ  نیز  *** فا نیرب  خرچ  يا  تشد  رگ  رب  وت و  رب  فا 
لاصآ وت و  ودغ  زوس  نیا  زا  تخوسیم 

بآ زا  دب  هزوک  یکی  نانزاوج و  صرق  ود  *** باجح راطفا ز  رد  هزور  ره  هزور  زا 
باحصا هن  راصنا و  هن  راکددم  رای و  هن  *** بات هن  تقاط و  هن  تردق و  هن  تّوق و  هن 

لآ یبن و  قوقح  تیاعر ز  هن  ار  سک 
هحفص 372} }

ام ندب  نادنزب  تسا  هاک  هچ  هدیهاک  *** ام نت  درسفاک  يزور  مهب  دنتفگ 
ام نخس  نادنز  ثراح  نیا  دونشب  رگ  *** ام نطو  نادنز  هدش  تبرغب  هک  ادرد 

لامآ هر  زا  میسر  لومأمب  هکدیاش 
ماش هگب  ناریسا  تقو  رسب  هچ  دمآ  *** ماکان هدازهش  ود  نادنز  هدنیاپ 
مالسا تلم  زا  هرهب  رگا  وت  يراد  *** مانوکن لافوکن  خیش  يا  هک  دنتفگ 

لافطا زو  باحصا  زو  مرش  یبن  امنب ز 
میلیلخ دافحا  زو  میلیلج  لجن  زا  *** میلیقع لسن  زا  ملسم و  رسپ  ود  ام 

میلیدع هبش و  یب  هشنآ  نیسح  راصنا  ز  *** میلیلذ میریقح و  میریسا و  هزورما 
لاح نامدش  نوگرگد  نجس  نیا  رد  هک  یمحر 

هللا ۀفرعم  نمچ  لاهن  ود  يا  تفگ  *** هاگآ هعقاو  زا  دش  هچ  نادنز  ظفحتسم 
هاگآ یسک  ددرگن  دیراپس و  هار  بش  *** هار نونک  دیراپسب  دمآرسب  نادنز 

لابقا دوش  لبقم  هعقاو  نیا  رد  هک  دیاش 
ار مندب  دزوسب  كاخ و  دهد  داب  رب  *** ار منت  كاچ  دنک  هناجرم  هداز  رگ 
ار منخس  دشابن  بیز  یبن  رکذ  زج  *** ار منحتمم  لد  تسین  یلع  رهم  زج 

لاوحالا نسحا  یلا  هللا  ینلوح  دق 
یئاجب هار  هن  هتفای  يربهار  هن  *** یئاون هن  یگرب  هن  نادنز و  دنتفر ز 

یئاپ هن  هناشاک  هن  هنال و  هن  هناخ و  هن  *** یئاشگ هراچ  هر  هدیدان  هراچیب و 
لاد ودع  میب  زا  هدش  اسآ  فلا  دق 

دندیدن دوصقم  دهاش  يوسب  یهار  *** دندیسرن دصقمب  دندیشک و  جنر  سب 
دندیبلط یناکم  هدید  ینز  هدنخرف  *** دندیشکن مغ  هدکیم  زا  زجب  یماج 

لاجآ مسُرم  دنز  هچ  ناویدب  شقن  ات 
میبیصن بیسآ  هدید و  مغ  هتسخلد و  *** میبیرغ هدنامورف  ود  نز  يا  هک  دنتفگ 

میبیکش ربصیب و  توق و  یب  تقاط و  یب  *** میبیبط درد  رهب  میضیرم  دنچ  ره 
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لاب رپ و  هتسکشب  هدنخرف  ریاط  ود 
هحفص 373} }

میوکن تخب  هدش  رادیب  هک  رکش  دص  *** میوکب دیئامن  هجنر  مدق  تفگ  نز 
میوا هدرک  زا  هتفگ و  زا  رذح  رب  نم  *** میوسب هار  دربن  ثراح  هک  شاکیا 

لاهج هرمز  هدمآ و  لالض  لها  زک 
روجید ملظم  بش  هتشذگن ز  یساپ  *** روتسم هچ  ود  نآ  دندش  هناریوب  جنگ  نوچ 

روبنطب كرش  زا  همغن  رگد  هدوزفا  *** روبنز هتخآ  كاخ  هچ  دمآ  هرز  ثراح 
لایس شتآ  نوچ  هلاوج و  هلعش  نوچ 

رایسب ششوک  هر و  يرود  سوسفا ز  *** رامیت تنحم و  زا  نت  هتسخ  ارم  هک  اتفگ 
راتفرگ سبح  رد  هدب  ملسم  لفط ز  ود  *** راکفا ما  هتشگ  ناگ  هدشمگ  بلط  ردنا 

لابند هدمآ  لام  یپ  نم  هتخیرگب و 
تسا راد  هزیاج  دربب  ناشیارس  سک  ره  *** تساران فص  رد  ءارمالا  ریما  رما  زا 

تسا راکب  هک  ناشیا  نتشک  نتفای و  زا  *** تسا رازه  ود  مهرد  هزیاج  وا  نزخم  زا 
لام بلط  ریما و  برق  مدوب  دصقم 

تسور زا  نهآ و  زا  رگم  تتخس  لد  نیگنس  *** تسوکین هن  مسر  نینچ  هک  ثراحب  تفگ  نز 
تسوپ رد  كر و  رد  یلع  ضغب  ار  وت  دنچ  ات  *** تسود دشکن  نمشد  يدونشوخ  یپ  زا  سک 

لازلزب قافآ  نت  دتفا  تدصقم  نیز 
شوه زا  دش  دروخ و  اذغ  رادغ  ملاظ  نآ  *** شوماخ هچ  تشگ  نز  هحلاص  نآ  شا  هرعن  زا 

شوغآ رد  میهارب  مسج  ناج  هچ  تفرگب  *** شود بش  هچ  دمحم  باوخ  زا  رس  تشادرب 
لاکشاب رما  دیشک  هتفشآ  هتفخ  یک 

هحفص 374} }
تسا قاحمب  هم  ندش  ناهنپ  مسوماه  *** تسا قارف  یئادج و  ماگنه  هک  زیخرب 

تسا قابط  عبس  رد  هتخوس  ام  رتخا  ای  *** تسا قاذمب  مگرم  یخلت  رثا  ان  ام 
لافیق لحکا و  زا  رتکیدزن  هدمآ  گرم 

تسویپب دوصقم  دهاش  اب  همهمه  ناز  *** تسج اج  تصش ز  زا  هک  ریت  یکی  هچ  ثراح 
تسب نسر  هعطق  کیب  مولظم  ود  يوزاب  *** تسخ ناشخر  یلیس  داد و ز  ناما  دیسرپ و 

لاکیم هچ  لیربج  لد  دش  الب  دنب  رد 
مینابل هنشت  ام  هزوک و  نیا  رد  تسبآ  *** میناور هچوک  ره  نزرب و  رهب  هچ  زا  تفگ 

میناج نمشد  لد  عطاق  یلع  لآ  رب  *** میناهج درگ  ام  هناخنیا و  رد  تسا  رای 
لاقثم ةرذ  ول  میرادن و  محر  ام 

شمارگ لآ  هن  ربمغیپ و  مرش ز  هن  *** شهاکب مایا  شدرگ  دش  هک  حبص  ات 
شمامت لامآ  دوش  ناشیا  نتشک  زک  *** شمالغ غیت و  ناور  درک  رسپ  ود  نآ  اب 

لاق هیس و  مالغب  دمحم  درک  ور 
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تسا لالبب  تهابش  هچ  تهایس  گنر  زا  *** تسا لاقع  هن  تلقعب  میلیقع و  لآ  ام ز 
تسا لایخ  هچ  نیک  فک  غیت ز  هیس  دنکفا  *** تسا لآ  ربمغیپ و  مرش ز  ار  وت  تسادیپ 

لال نابز  تسد و  دوش  عطق  ارم  شاکیا 
داد رز  هدعو  واب  مولظم  ود  لتق  زو  *** داد رسپب  توابغ  تواقش ز  غیت  سپ 

داد ردپ  ماجناب  زاغآب و  مانشد  *** ذداد ربخ  هچ  دوخ  بسن  زا  واب  هدازهش 
لاجعاب تشگ  ناور  دنکفیب و  ریشمش 

دنتشگن راک  نآ  نماریپب  راکناز  *** دنتشذگ بآ  زا  هدنکفیب و  ریشمش 
دنتشگ هک  هچنآریخ  دندیورد ز  ناشیاو  *** دنتشذگن نید  زا  دوخ  يایند  یپ  ردنا 

لاعفا تسادیوه ز  کینودب  راثاک 
هحفص 375} }

تشپ خر و  هنیس  رس و  دیشارخ  ستکشب و  *** تشم دگل و  بوچ و  یلیس و  اب  دمآ و  دوخ 
تشک ناتدیابیم  هک  دینامن  هداماک  *** تشگناب هاگ  رسب و  هراشا  درک  هگ 

لاتق لوتقم ز  هشیدنا  دوب  ادیپ 
یشوپب مادنا  رب  هماج  یشبح  ار  ام  *** یشوکب میس  یپ  را ز  تسا  شوخ  دنتفگ 

یشورخن تنحم  یلانن و ز  جنر  زا  *** یشورفب يرب و  رازابب  هاگناو 
لاهما دوش  مه  ناهنگیب  ام  نتشک  رد 

رطاخب رهم  ارم  تسین  یبن  اتفگ ز  *** ربمیپ رهب  امب  همدص  نزم  دنتفگ 
رتبا هناجرم  هداز  يوسب  ار  ام  *** رب یمه  هدنز  نک و  محر  امب  دنتفگ 

لافغا یتعاس  ام  نتشک  زا  ینک  دیاش 
تسا ریما  برق  امش  لتق  زا  نم  دوصقم  *** تسا ریذپ  هراچ  امش  گرم  یک  هک  گناب  دز 

تسا ریدق  قالخب  زار  سوه  ار  ام  *** تسا ریزگ  هن  نوچ  تمتس  روج و  دنتفگ ز 
لاحنیا رد  تسا  زاین  تسا و  زامن  ماگنه 

هاتکی قلاخ  يوس  تسد  ارف  دندرب  *** هللا یلا  لابقا  یپ  زا  زامن  دندرک 
هارمگ دحلم  نیو  ام  نایم  مکح  نک  *** هاگآ وت  لاح  همهب  يا  میکح  لدع  یک 

لاعف وت  زیخرب  يو و  زا  حیبق  لعف  نیک 
دمحا دیسرتن ز  دنکفا و  هرب  وت  رد  *** دمحم ملاظ ز  دحلم  نآ  رس  دیربب 

دخ خرب و  شنوخ  دیلامب ز  دیلان و  *** دحیب هدنا  زا  سپ  میهاربا  دعب  ناز 
لاب یغراف  شدش  زین  وا  نتشک  زا 

ار نیک  همهنآ  وا  زا  دش  هگآ  هچ  موشنآ  *** ار نیبم  رون  ود  تملظ  يوس  دروآ 
هحفص 376} }

ار نیبم  نارسخ  ینعم  رگنب  ییحی » ***» ار نیعل  موش  نآرم  دنتشک  هک  دومرف 
لآ یبن و  هانپ  هب  نارسخ  يا ز  رگب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  رد 
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ءاثرلا یف 
مخ مغ  راب  زا  لاله  نوچ  دش  نایب  رک و  تماق  *** متام هام  لاله  دش  اراکشآ  نوچ  قفا  زا 

متام لین  ردنا  هماج  دز  نیشن  نودرگ  یسیع  *** مخ نوگلین  نیا  دوبک  دش  مجنا  راسخر  دش  هریت 
مدآ دالوا  دیس  دمحا  طبس  يازع  رد  *** ماوت هتشگ  متامب  مدآ  هحون و  ردنا  حون 

مرکا هللا  لیلخ  ناکرا  ناینب و  للخ  رد  *** رهطا هللا  حیبذ  نایاپ  ناونع و  رطخرد 
میرم نبا  یسیع  مغ  زا  درب  لدب  ازفا  لالم  دش  *** نارمع نبا  یسوم  ناج  روط  رد  رسب  اضیب  دی  دز 

مرکم حاورا  هلمج  رهطم  داسجا  هلمج  *** رسمه هتشگ  تبیصم  اب  مدمه  هتشگ  تلالم  اب 
مع رسپ  غاد  زا  یهاگ  ردارب  رجه  زا  یهاگ  *** ار یفطصم  لآ  كاخ  زا  تفر  كالفا  رب  هلان 

مرحم دش  مرحم  رد  ارهز  دنزرف  رب  هچ  زا  *** ارهز نیباک  ناهج  ردنا  تارف  بآ  رگا  دوب 
مدمه هزین  رسمه  ریت  روای  غیت  رتسب  كاخ  *** ار یلع  شوغآ  بیز  لوسر و  شود  رویز 

مظعا هللا  هجو  یناشیپ  هب  نیک  گنس  هچ  دز  *** ار ادخ  شرع  هنیئآ  تسکش  ینوعلم  تسد 
هحفص 377} }

مهرم ریت  دش  ار  گنس  رسمه  غیت  دش  ار  هزین  *** هللا شحول  شکاچ  كاچ  مسجب  شکاپ  نت  رب 
مجلم نبا  زا  نآ  رسی و  نب  کلام  غیت  نیا ز  *** وخ زا  رپ  یناشیپ  ود  خوآ  بارت  بارحمب و  دش 

مدامد غیت  كوان و  یپایپ  ریت  هزین و  *** هراپ هراپ  وا  نت  نوچ  ار  یفطصم  بلق  هدرک 
متاخ تشگنا و  نامز  نامیلس  زا  درب  نمرها  *** رسفا میهید و  نم  هاشنهش ز  زا  دز  نزهار 
مهدا لعن  بهشا  مس  بکرم  ياپ  همکچ  برض  *** رخآ دومنب  ایتوت  ار  يا  هنیس  ناوختسا 

ملعا هللا  دوب و  ییحی »  » نایب رکذ و  زا  رصاق  *** يراک مخز  زا  وا  كاچ  دص  نت  رب  دمآ  هچنآ 

مالسلا هیلع  یحایر  رح  تداهش  رد 

مالسلا هیلع  یحایر  رح  تداهش 
تفر اون  روش و  همزمز  نیرب  خرچات  *** تفر البرک  يوسب  ربمیپ  طبس  نوچ 

تفر ارس  ود  لوسر  طبس  رب  هک  ملظ  ناز  *** تفر امسب  ات  نیمز  قیالخ ز  ناغفا 
متام یلیس  زا  دش  كالفا  خر  یلین 

راداد دزیا  بضغ  رهق و  كاب ز  هن  *** راوخنوخ همه  یهورگ  زیرنوخ و  همه  یموق 
راربا هش  لتق  یپ  زا  رمک  دنتسب  *** راتخم دمحا  مرح  میرح  ساپ  هن 

مرحم هام  مه  حابص و  ماگنه 
رضخا دبنگ  رب  هدز  رح  انا  سوک  *** روالد ّرح  ناهج  رارحا  فص  رس  سپ 

هحفص 378} }
رتخادب شیک  افج  دعس  نیرب  دمآ  *** رواکت تخیگنا  دق  تخارفا  خر  تخورفا 

مغیض هچ  دیرغب  هدروآ  نهد  رب  فک 
تسا مادک  حلص  لدج و  زا  نیسحب  تدصق  *** تسا ماش  رگشل  يرورس  ار  وت  هکیا  تفگ 
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تسا مارح  هنشت  بل  هش  رب  ببس  هچ  زا  سپ  *** تسا ماع  شروش  نیا  زا  دصقم  ار  وت  حلص  رگ 
ملیدب یمورب و  تسا  حابم  هک  یبآ 

نوخ دنز  جوم  نالیو  نادرگ  نماد  ات  *** نوماهب زورما  هک  دعس  رسپ  شنتفگ 
نودرگ يراک  افج  مایا و  هنیک  ات  *** نوگلگ هیرام  فص  عطقا  دوش  نوخ  زا 

متاخ هک  تسد  زا  درب  رسفا  هک  قرف  زا 
شیوشت همه  لد  رد  هشیدنا و  همه  رس  رد  *** شیک افج  دعس  نب  رب  زا  نانع  تفات  رح 

شیوخ تبقاع  دوخ و  ماجنا  زا  تریح  رد  *** شیر لد  هشعر  رد  شراز و  نت  هزرل  رد 
مغ زا  هدش  نوخ  لد  متام و  زا  هدش  مخ  دق 

ماش هپس  هانپ  تشپ و  یئوت  زورما  *** مایا سراف  يا  هک  موق  زا  یکی  شتفگ 
ماجنا زا  مناریح  هک  دروآ  شخساپ  رد  *** مادنا رب  اضعا و  رب  تسیچ  زا  تا  هزرل  نیا 

منهجب ای  مهر  تسا  تشهبب  ایاک 
هللا یلا  دیباتشب  ردارب  روپ و  اب  *** هاش يوسب  رواکت  تخیگنا  رب  تفگ و  نیا 

هحفص 379} }
« هالومل ناک  هدی  یفام  دبعلا و  ***» هاج کلف  ریم  يا  رکاچ و  کلم  هاش  یک 

ملاع هجاوخ  ماوت و  مکح  هدنب  نیه 
متسب وتب  هر  رس  ملظ و  رد  هدوشگب  *** متسخ وت  راز  لد  هک  رح  نآ  منم  اهاش 
متسد وت  تسد  ادخ  تسد  يا  رگا  دریگ  *** متسکش وت  مارک  دالوا  وت و  بلق 

مرخ لدشوخ و  مشک  زاب  ناهج  ود  زا  تسد 
ناج رسب  میاپ  تناماد و  يوس  متسد  *** نامرف هدنب  ار  وت  زورما  یلو  مرح 

ناسحا يوش ز  مرک  ربا  يا  نم  راسخر  *** نایصع تسا ز  هابت  لاح  هیس و  میور 
میزا یمن  نم  لما  تشکب  تسیفاک 

كالول دیس  اب  وت  رشح  دوش  رشح  رد  *** كاپ رهگو  کین  تبسح  يا  نیسح  دومرف 
كاریا زا  ياسایب  يآ و  دورف  هظحل  کی  *** كاپ هنگ  امنب ز  هن  هشیدنا  نک  مرج  زن 

مرکم تسا و  زیزع  نامهم  ینامهم و 
رطاخب هظحل  نیا  مدماک  يا  هعقاو  زا  *** رذآ هدزمغ  لدب  مبیغ  مهلم  دز 
ردام ثرا ز  ار  وت  بآ  يدب و  نامهم  *** رهطم يارهز  هدازآ  هداز  يا 

مدامد ریت  ارچ  بآ  ضوع  يدروخ 
باریس همه  ارحص  دد  وید و  هنشت و  وا  *** بآ بل  هنشت  رگج  میدینشن  نامهم 

باحصا رکیپ  شمتس  غیت  هراپ ز  دص  *** بات یب  همه  نالفط  تقاطیب و  همه  نارای 
مدمه هن  رای و  هن  روای و  هن  سیوم و  هن 

ناکیپ یپ  ناکیپ  رجنخ و  یپ  رجنخ ز  *** نامهم نت  رب  دسر  میدینشن  زگره 
نادندب بوچ  هگ  یناشیپ و  هب  گنس  هگ  *** نارب كوان  یهگ  زیرنوخ و  هزین  هگ 

مهرم هدش  ار  رگد  مخز  شرگد  مخز 
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هحفص 380} }
زاغآ تلجخ  زا  رح  هدنکفا  رس  شیپ  رد  *** زارفا رس  ناطلس  نذا ز  دیبلط  يراب 
زابرس وت  يوک  رسب  لوا  موش  مهاوخ  *** زاب ناج  رکاچ  نیه  منامرف و  هدنب  ناه 

مدقم هبتر  نیا  زا  مدرگ  ادهش  رب  ات 
دش ناوج  تخب  يرسمه  شرس  هناریپ  *** دش ناور  درک و  بلط  هنشت  بل  هش  زا  نذا 

دش نارگن  یماش  یفوک و  هپس  يوس  *** دش نارومان  ندب  شمیب  هزرل ز  رد 
ممصم هقرفنآ  يزیر  نوخب  دیدرگ 

ماد ودد  دنشون  هک  تسا  تارف  بآ  نیا  *** ماندب هقرف  يا  مکل  فا  هک  دومرف 
مایا دیس  یبن  طبس  نید  رورس  رب  *** ماک وا  زا  كوخ  کس و  دنیامن  باریس 

مرحم هام  رد  هچ  مرحم ز  هدیدرگ 
تسا لوسر  دالوا  رب  هچ  زا  مارح  هدیدرگ  *** تسا لوتب  يارهز  هیرهم  هک  بآ  نیا 

تسا لوهج  موق  متس  زا  ارچ  هنشت  بل  *** تسا لوصا  لصا  عورف  يانبم  هک  هاش  نیا 
مرکم نامهمب  تسین  اور  ملظ  نیا 

لاطبا رکیپ  زا  رس  تخیر  نازخ  گرب  نوچ  *** لابقا بکرم  اج  تخیگنارب ز  تفگ و  نیا 
لاح رهب  دیشورخ  هظحل  رهب  دیشوک  *** لایس هیرام  فصب  دش  نالی  نوخ  ات 

ملسم زورنآ  شدش  تداهش  لم  ات 
هحفص 381 } }

ررحم رح  ناهج  درد و  يا  هک  دومرف  *** رس نیمز  شتفرگ ز  هاش  شرسب  دمآ 
رشحم فص  ردام  رب  یتسه  هک  شاب  شوخ  *** ردام مان ز  تدش  هک  ناسنادب  وت  يرح 

*** مرحم وت  سدق  مرتحم  مرح  رد  يا 
كاچ تنت  تشگ  الب  نارب  رجنخ  زو  *** كاپ ندب  نآ  كاخب  داتفا  هچ  هاش  يا 

كاخ زا  تشلاب  مه  دش و  نوخ  زا  ترتسب  مه  *** كالفا هنیرید  هنیک  زا  هک  سوسفا 
مدمه سنوم و  تدشن  سک  نانس  غیت و  زج 

تسا نایب  ریرقت و  دح  زا  تمرک  نوزفا  *** تسا ناهن  زار  زا  یهگآ  ار  وت  هکنآ  يا 
تسا ناشف  کشا  نابش  زور و  وت  متام  رد  *** تسا ناوخ  هیثرم  نانک  هحون  ار  وت  هک  ییحی » »

مظنم زاس  ترد  نامالغ  کلس  رد 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  تبیصم  رد 

مالسلا هیلع  ربکالا  یلع  ربکالا  یلو  ءاثر  یف 
مرحس هراتس  يا  مرپس  خرف  رتخا  يا  يدش  بیاغ  دوز  *** مرحس هراتس  يا  مرصب  زا  غورف  هچ  یتفر  لد و  ردنا  يدنام 

مرحس هراتس  يا  مرب  همیخ  يوسب  نادیم  وت ز  شعن  هک  ات  *** تسا رظتنم  تردام  تسا  رشتنم  مرحب  تلتق  هزا  واک  زیخ 
مرحس هراتس  يا  مرپس  ار  الب  ریت  مفده  ار  نیک  غیت  *** یلا رظنا  يدلو  یپ  هظحل ز  يا  تمیآیم  هک  داش  ورب  وت 

مرحس هراتس  يا  مرگ  هولج  رمقیا  نکم  هزین  رب  هولج  *** ریس كاپ  رس  ردم ز  كالفا  هدرپ  ربم  دیشروخ  رون 
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هحفص 382} }
مرحس هراتس  يا  مرمقلا  قش  هدمآ  لاله  تبیصماو ز  *** تفاکش ریت  زا  رکیپ  تفاکش  ریشمش  هچ  زوج  افج  مصخ  وت  قرف 

مرحس هراتس  يا  مرگج  رب  تمغ  غاد  ناهن  تشگ  ناس  هلال  *** لوسر ناتسب  ورس  لوتب  رازلگ  لگیا  نوخب  هقرغ  يدش  ات 
مرحس هراتس  يا  مرپ  لاب و  یب  هک  دیص  نآ  هچ  هدنام  اجب  نم  *** وا متام  ملا و  وا  مغ  مه و  ییند و  نیا  زا  تحار  يدش  وت 

مرحس هراتس  يا  مرگ  دادیب  نمشد  زا  لحا  سورع  دش  *** وت يداش  تبون  وت  يداماد  مسوم  وت  رسمه  مدمه و 
مرحس هراتس  يا  مرسپ  غاد  هدرسفا ز  هتسخ و  رگج  هک  *** رارق هتفر  شلد  راکف ز  يالیل  وت  نوتفم  هدش  نونجم  وچمه 

مرحس هراتس  يا  مرمک  ردارب  غاد  زا  هدش  مخ  رگنب  *** ربم هدید  زا  مرون  رگد  راب  رذگ  همیخ  يوسب  نک  رسپ  يا 
مرحس هراتس  يا  مربب  لد  اجکب  ایآ  منکفا  رهم  هگ  رب  *** رهپس ياهافج  رهم ز  وت  مریگب ز  هک  ای  لد  وت  زرگ  منک  رب 
مرحس هراتس  يا  مرصب  زا  رون  لد و  زا  رورس  هدرب  هداد و  *** مارحلا تیبب  اج  منهریپ  لگ  فسوی  مغ  بوقعی  وچمه 

مرحس هراتس  يا  مرس  هزین  رسب  ای  ملد  ریت  فده  *** دوشن ات  دورن  دورن  لد  زا  تمغ  ناج  زا  وت  رهم  ادخب 
مرحس هراتس  يا  مرگج  هآ  لد و  رارش  نازوس ز  قرغ و  *** دینع خرچ  زا  رخآ  دیما  تسد  ارم  رمع و  ار  وت  هاتوک  تشگ 

مرحس هراتس  يا  مررش  ناج  رب  هدز  ییحی »  » هلان نیشتاک  *** خرچ هلان  نامز  ره  خرچ  هلاوج  هلعش  نورد  زوس  زا  زیخ و 
هحفص 383} }

ءاثرلا یف 
هدیمد هدیمخ  ات  هدوب  شمغراب  مادک  *** هدیمخ هدیمد  قفا  زا  ازع  هام  لاله 

هدیمخ لاله  دق  هتفرگ  هام  نیبج  *** هشدق هدیمخو  ربکا  یلع  قرف  دایب 
هدید هر  زا  دیآ  خرچ و  رگج  هدش  نوخ  هک  *** نک رظن  رابتعا  مشچ  زا  قفش  یخرسب 

هدیسر تیب  لها  هودنا  مغ و  تبون  هک  *** مغ یتبون  خرچ  ماب  رب  هدز  یتبون  هچ 
هدیرد تسا  بنیز  ربص  نهریپ  هک  رگم  *** نک رظن  كاچ  حبص  نابیرگ  هنتف  تسد  ز 

هدیچ همطاف  ضایر  زا  یلگ  خرچ  تسد  هک  *** تنحم مغ و  زا  میرم  هتشگ  لدب  غاد  هلال  هچ 
هدیشچن یگدنز  بآ  وا  بل  رب  رضخ  هک  *** نوگرگد هتشگ  گنر  نوخ و  لد  هدش  ار  تارف 

هدینشن سک  هنشت  نامهم  نتشگ  دیهش  *** ربمغیپ لیلس  ینامهم  هفوک و  زجب 
هدیرخن ناجب  اسنلا  ریخ  هدید  رون  هک  *** نایغط شکرتب  اضق  زا  دوبن  ریت  مادک 

هدیمد هچنغ  ياجب  ناکیپ  دش و  لگ  خاش  هچ  *** شنیسح مسج  هک  یبن  بلقب  راخ  هتسشن 
هدیرب رمش  غیت  هتسکش ز  بسا  مس  ز  *** تعافش ناغمرا  هدروآ  هنیس  يرس و 

هحفص 384} }
هدیفت يولگ  رد  بآ  هن  لد و  رد  بات  هن  *** شغ شطع  زار  مامت  شتآ  هچ  ياوه  نآرد 

هدینش لیحرلا  گناب  یکی  شوه  شوگب  *** هدیشک لیتقلا  لین  یکی  هنیس  حولب 
هدیپط شیوخ  نوخب  روصم  حور  هچ  یکی  *** هداتف كاخ  يورب  مسجم  ناج  هچ  یکی 

هدیمچ دلخ  يوسب  ایند  زو  ناج  هدرپس  *** ربمیپ بلق  رورس  ربکا  ردپ  نمادب 
هدیرب غرم  هتسخ  راد  سفق  هتسکش  سفق  *** دنیب دیآ و  ردارب  شعن  يوس  يردارب 

هدیشک هنامک  نیمک  زا  ات  هلمرح  نامک  *** ناکیپ هتشگ ز  كاچ  ریش  یب  رغصا  يولگ 
هدیلخن لد  ياپب  نالیغم  راخ  مادک  *** بنیز ندرپس  هر  ماش  يوس  هنهرب  اپ  ز 
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هدیود راخ  يورب  سب  اپ  هلبآ  رپ  شدش  *** هنیکس هک  ات  هدرک  هراسخر  هلبآ  رپ  کلف 
هدید هدود ز  روح  فلز  زا  دروآ  هقیل  هک  «*** ییحی  » هماچ زارط  رهب  هک  تسا  قیال  هچ 

یلباک شیورد  هعقاو  نایب  رد 

یلباک شیورد  ۀهعقو 
يدز لفنرق  زا  بان  گشم  رب  هنعط  *** يدز لگ  رب  هطقن  لاخ  شویرپ ز  يا 

يدز لکاک  فلز و  زا  لد  رب  اه  هدقع  *** يدز لپ  ناس  رضخ  تایح  بآ  يور 
یلبنس یلگ  رد  شاف  فلز  زا  يدرک  *** يدز لبنس  بات  يدش  يروس  گشر 

هحفص 385} }
نزب لباکب  ات  اون  هناهافص  زا  *** نزب لباز  هار  ابرطم  یلباک 

نزب لموبب  لگ  زاجح  زا  قارع  ات  *** نزب لواطت  یب  زاب  زانهش  روش 
یلبلب هلبلب  درک  هک  نونکا  هصاخ  *** نزب لبلب  يان  اون  ینیسح  زا 

هتخیر نمی  رد  قیقع  مشچز  نوخ  *** هتخیر نرق  زا  سیوا  ابهص  ماج 
هتخیر نرتقم  انف  اب  ار  رقف  *** هتخیر نمس  رب  بان  توقای  لعل و 

یلواقرق رفوز  هداد  ار  غاز  *** هتخیر نغز  زا  زاب  سواط  رپ 
دومن ناهیک  هار  وا  زا  راو  ناشکهک  *** دومن ناهاش  جات  ار  رقف  هتشر 

دومن نابات  هام  ار  هقرخ  هلصو  *** دومن ناشخر  يور  اقللا  هاشت  نم 
یلح ره  للح  ره  درک  لوکشک  بیز  *** دومن نامیپ  هکنوچ  رقف  ریپ  انغ  اب 

هب جاتحم  هاش  ادگ  میلگ  رب  *** هب جات  دمن  زا  ار  رقف  دشرم 
هب جامآ  ندوب  ناجب  ار  مغ  ریت  *** هب جالح  راد  قشع  روصنم  رهب 

یلغلغ شدیاب  انف  شوج  گید  *** هب جاد  بش  رد  مغ  ریجنز  ریز 
نزب قریب  ریز  ار  خرچ  مراط  *** نزب قلار  لعن  سوه  روتس  رب 

نزب قحلا  انا  مه  وگب  هللا  انا  مه  *** نزب قجنس  رتچ و  هام  رهم و  زا  رس  رب 
یلباک فراع  شوپ  هدنژ  نآ  وچمه  *** نزب قلبا  جات و  فرش  زا  رهپس  رب 
دوب شیر  یلد  اب  فجن  قایتشا  ز  *** دوب شیورد  هکنوچ  یفراع  یلباک 
دوب شیب  مک و  اب  الب  ردنا  رباص  *** دوب شیوخ  زا  لفاغ  دوب  رای  قشاع 

یلگ شدزن  تشاد  تشد  ياراخ  راخ و  *** دوب شیوشتب  لد  ار  ضیف  نآ  كرد 
هحفص 386} }

وه رکذ  نابز  رب  قح  دای  نورد  رد  *** وا لوکشک  خرچ  اشتنم  ناشکهک 
ولگ رب  هلسلس  هتخادنا  شقشع  *** وم وم  هتفات  روح  فلز  زا  هتشر 

یلق ره  زا  شراع  يرصیق  زا  شگنن  *** وجرایوگ رای  نیب  تسود  وگ  تسود 
فشک ول  هش  زا  زار  فشک  دنک  ات  *** فجن يوس  درک  كولس  ریس و  مزع 

فسا نیرق  دش  الببرکب  ات  *** فکب شناج  دقن  راثن  رهب  دوب 
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یلمآ یفوک و  یلصوم  یماش و  *** فلتؤم هقرف  هنتف  رب  دید 
يرتبا يرفاک  یکرشم  يدحلم  *** يرکشل هدز  فص  فرطکی  زک  دید 

يرهظم ار  كرش  یعجرم  ار  رفک   *** يربمغیپ هب  هن  دقتعم  قحب  هن 
یلم ماج  تسم  یئن  رد  یئان  وحم  *** يرگشم ار  تام  یئم  نوگلگ  تسم 
شغ هدرک  شطع  زا  یگلمج  ناکدوک  *** شطعلا هلان  کلف  رب  فرطکی 

شبح لها  دیص  زاجح  نافکاع  *** شو هام  یطخون  اپ  هداتفوا ز 
یلرغط ار  هوعص  یگ  هوعص  ار  زاب  *** شدر زا  خرچ  هداد  متس  زا  رهد  هدرک 

بات بآ  زا  نت  رب  ار  موقنیا  مراک  *** باوث نیز  هب  تسین  ارم  دوخ  اب  تفگ 
بآرپ هعیرش  زا  دوخ  لوکشک  درک  *** باتش اب  لجعلاب  طش  دزن  مدحبص 

یلبنس شا  هلال  رگم  دزاسن  ات  *** بارتوب هداز  رگم  دشونب  ات 
نوخ يایرد  قرغ  هنشت  بل  دید  *** نوچ دروایب  ور  ادخ  يور  يوس 

نوزف مجنا  زا  مخز  تشاد  ینامسآ و  *** نوگ لعل  يرجنخ  شنشوج  یئهام 
یلصنع يرصنع  زا  دیاک  نآ  زا  شیپ  *** نوکی ام  زا  هگآ  یضمام  زا  فقاو 

هحفص 387} }
تسیچ ریشمش  ياج  ترونا  رس  رب  *** تسیچ ریصقت  وت  زا  هانپ  یب  یک  تفگ 

تسیچ ریثأت  هآ و  ار  وت  تیب  لها  *** تسیچ ریت  همه  نیا  ترهطا  نت  رب 
یلک یبرشا و  دسر ز  یب  اطخ  ات  *** تسیچ ریبدت  هار  شطع  عفر  رهب 

تسیچ گنرلگ  نوخ  نیبم  نیبج  رب  *** تسیچ گنز  نیبج  رب  ار  شرع  هنیآ 
تسیچ کنج  هچ  حلص  ار  قلخ  ادخ  اب  *** تسیچ گنس  هچ  ریت  تسا  هللا  هجو  ّرس 

یلج سلطا  خرچ  رظن  رد  ار  هکنآ  *** تسیچ گنر  یسلطا  شرونا  رکیپ 
دومن یسوم  تسد  دوشگ  یسیع  لعل  *** دومن ایرد  جوم  واب  ارحصب  هش 

دومن ادعا  گرم  دیدپ  نمشد  لتق  *** دومن احیسم  نآ  رضخ  ناویح  بآ 
یلباز متسر  رازه  دص  یکی  ره  *** دومن ایرث  ات  يرکشل  يرث  زا 

تسین بآ  یطحق  دش  بابحا  طحق  *** تسین بایان  بآ  نونک  مرهب  تفگ 
تسین باب  نیا  ردنا  نم  دهع  ادخ  اب  *** تسین بابحا  مسر  مندیشون  بآ 

یلکاک یلای و  ارم  حانجلا  وذ  *** تسین باحصا  وچمه  یگ  هقرع  نوخب  زج 
یلجنم ادخ  دش  نم  رهب  زا  کنیا  *** یلع لامج  نم  متساوخیم  تفگ 

یلوحا زا  منیب  ادج  تیادخ  زک  *** یلج يادخ  يا  یتسیچ  یتسیک 
یلدلد بحاص  يربیخ  سراف  *** یلو ار  ادخ  يا  صو  ار  یبن  يا 

مربمغیپ هبش  مساقلاوب  لبش  *** مرواد رهظم  نم  دومرف  هاش 
مرهزا هرهز  هدازآ  لجن  *** مردیح هداز  بیرغ  نیسح  نم 

یل هللا  ائیه  فرش  هیام  هچنآ  *** مرسمه نسح  اب  مثراو  یلع  رب 
هحفص 388} }
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ماک هنشت  دیس  نیعم  یب  رورس  *** ماع صاخ و  هلبق  یک  شیورد  تفگ 
ماما يا  یلو  يا  یبن  يا  ادخیا  *** مانا عیمج  زا  یئوت  نم  دصقم 

یلباک يرصم و  یخلخ  یمور و  *** مامتلاب اوس  ام  لیفط  ار  تیتسه 
منک تیاپ  كاخ  دوخ  ردقیب  ناج  *** منک تیادف  ناج  نم  هک  هد  یتصخر 

منک تیافص  زا  دوخ  نوخ  رد  یعس  *** نک تیانم  رد  یئنابرق  هزات 
یلتقا یبرضا و  تسا ز  تحار  ار  سفن  *** منک تیاوه  رد  نوخ  رپ ز  ار  هنیس 

دینع موق  يوس  مزر  رهب  دور  ات  *** دیهش ماما  زا  دومن  لصاح  نذا 
دید هچنآ  دید  هک  ای  درک  هچنآ  درک  هک  ات  *** دینش تفگ و  درک  هاپس  اب  اسب  يا 

یلباک هصق  قیفش  یقیفر  زا  *** دینش ییحی »  » هچنآ مظن  کلس  رد  درک 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  تبیصم  رد 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  هیثرم 
یهانپ یب  یسکیب و  رهاظ  درک  یمالک  زا  *** یهلا ّرس  ترضح  یتسه  رارسا  فشاک 

یهاوگ شتاذ  یمولظم  رب  دوب  یهام  یغرم و  *** هللاابدنچره دوخ  یمولظم  درک  تباث  تفگ و 
یهاش يوعد  ای  تسا  کلم  یئاراد  یپ  زا  *** متفرگ اغوغ  هماگنه و  نیا  گنج و  نیک  نآ  لوا 

یهام غرم و  وا  زا  دنباریس  هک  یبآ  دنا  هتسب  *** دمحم لآ  رب  ارچ  رتسگ  افج  موق  نیا  رخآ 
« ینوبدناف دیهش  وا  بیرغب  متعمس  وا  ***» ینورکذاف بذع  هام  متبرش  امهم  یتعیش  »

هحفص 389} }
یهانت یب  ار  شطعلا  ياه  هلان  نیا  دیونشب  *** ممیرح لها  دنا  هنشت  بل  ارچ  مراک  هنگ  نم 

یهانپ یب  زا  هآ  هنشت  هتشکن  سک  ار  نامهیم  *** ینیعم یب  زا  هآ  هتسخ  هدیدن  سک  ار  ناسکیب 
یهانگ یب  هاوگ  ار  رغصا  تسا  یهام  ات  هام  *** دمآ نم  لتق  ثعاب  یهانگ  مریگ  نیمود 

یهاپس هدوب  لدج  هدرک  یک  لفط  هراوخریش  *** نمشد عفد  رب  متشاد  یهاپس  لیخ و  رگا  نم 
یئاج هدنخرف  زا  دمآ  تماص  هللا  باتک  نیا  *** يردق هدنبیز  زا  دشاب  قطان  هللا  مالک  نیا 
« ینومحری نا  اوباف  یلفطل  یقستسا  فیک  *** ینورظنت ًاعیمج  اروشاع  موی  یف  مکتیل  »

یهابت ردنا  ور  هدروآ  وا  لاوحا  شطع  زک  *** شهآ هنیس  ردنا  تسین  شهابت  لاح  نینچ  اب 
یهلا راونا  راثآ  هدمآ  یشومخ  رد  *** شغ شطع  زا  درک  مرغصا  رشحم  ياربک  تجح 

__________

« بارطضا عم  مامالا  یلا  مایخلا  لها  هب  اوتاف  *** بالقنا یلا  عیضرلا  لاوحا  لاح  عاضرلا و  فج  »
« باتع ۀیاعرب و  ۀیآ  یف  ۀجح  نم  مهاعد  و  *** ءام نآمض  امضلا  وکشی  يدعلا  وحن  هب  یتاف  »

« بارشلل ّدعم  نامض  ءام  ۀبرش  هوقسا  *** باطتسم ۀیآ  يربکلا و  ۀجح  اذه  موق  ای  »
« باوجلا یف  ًاعیرس  نذا  یلا  نذا  نم  هوحبذ  *** باعش ةدحوذ و  يدعلا  مهس  ینا  امذا  هل  یفهل  »

هحفص 390} }
« باجحلا تحت  یلعلا  قفا  یحضلا  سمش  تزواج  دق  »
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__________

یهاک گنر  ار  شا  هرهچ  یناوغرا  کنیا  دماک  *** یقاب تسین  ار  وا  هک  یبآ  دیهد  دیریگب و  دوخ 
یهاوخن یهاوخ  نخس  هتوک  هلمرح  ریت  دش ز  *** اغیرد یبآ  هعرج  ناهاوخ  لفط  رهب  دوب 

« ینیح لک  یف  یتعیش  متعطتساام  مهونعلاف  *** نیعملا ءاملا  ضوع  یغب  مهس  هوقس  «و 
یهابم ناشیک  افج  نیا  دندرک  هویش  یهابت  نیز  *** رکیپب مدنز  ات  بسا  ملتق  دعب  زک  نیموس 

یهاوخ کین  ردنا  راکدب  تما  رهب  تخس  *** متسه بسا و  مس  ریز  مناوختسا  دنزاس  مرن 
« ینوقحس ًادمع  لتقلا  دعب  لیخلا  درجب  و  *** ینولتق مرج  ریغ  نم  يذلا  طبسلا  انا  «و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  رد 

ءاثرلا یف 
یتاذ رهظم  تافص  زا  تافص  نیع  تاذب  *** یتاجن قیرط  نوچ  میرادن  نیسح  زجب 

« تانجولا یلع  نکت  مل  ول  کنیع  عومد  ***» یتارف طش  رانک  رد  دهدب  ناج  هنشت  هک 
« تانسحلاب تائیسلل  لدبملا  نم  »

تماما کلم  هاش  داجیا و  روشک  ویدخ  *** تمایق زور  عیفش  ادخ و  هار  دیهش 
تمایق درک  مایق  شمیرح  هاگ  همیخب  *** تماق هچ  تسار  دومن  فلاخم  مزر  رهب  ز 

« تارسحلاب لایعلا  هیلا  نرظن  دقل  »
نالفط وت  نان ز  بآ و  دنهاوخن  هکنآ  طرشب  *** نادیم بناجب  ورم  ناج  ردپ  تفگ  هنیکس 

هحفص 391} }
« ناسحالا یهتنی  هیلا  نم  ای  کتدقف  دقل  ***» ناج زا  لد و  زا  متشذگرس  زا  نت و  زا  مدیهر 

بر ایب  هاگ  دوشگ و  بل  یهگ  نیسح  ای  هب  *** بنیز هلان  تخوس  دوب  ادخ  شرع  هک  یلد 
بش یبن  تیب  لها  رامنم و ز  ورم  ورم  *** بلطم دصقم و  وت  ناکم  نوک و  تقلخ  يا ز  هک 

« تاملظلا یف  ءاحضلا  سمش  بیغت  الف  »
تنیمث ّرد  گنر  لعل  نیبج  نوخز  دوش  *** تنیبجب دروخ  متس  گنس  مسرت  هک  ورم 

تنیمز يورب  نیز  زاج  نیت  عطق و  دوش ز  *** تنیت عطق و  ریتب  دزاس  هلمرح  روج  ز 
« تارک ولا  یف  رویطلا  کیلع  نحنی  دق  «و 

سب ارم  هتشگن  ناهج  ردنا  یگدنز  هک  رگم  *** سک یب  هش  يا  ینعی  ریش  یب  رغصا  هلانب 
سدقم حور  تسا  هدمآ  مبلب  یگنشت  ز  *** سپ زا  ترشحم  عیفش  دیاین  هک  رب  شیپ  ز 

« یتابث موقی  یئاقب و ال  مودی  الف  »
« لیلج لجن  لوسرلا  طبس  عدوی  یتا  *** لیحر نیح  ناح  يد و  ّرت  عادولا  یلع  »

« لیتق لتقمب و  ریخ  کلاس  لک  و  *** لیصا دادغلاب  رهد  ای  کل  مک  لاقف  »
« یتایح ءاضقنا  یلا  مهیلع  نیکب  «ال 

ردیح هچ  هرعن  دیشک  دمحا  هچ  هولج  دومن  *** رگشلب يور  داهن  تماما  ملع  درپس 
رس رب  هک  همامع  نت و  رب  مهرز  نیا  دمحا  ز  *** ربمیپ مولع  ثراو  منم  هورگ  يا  هک 

http://www.ghaemiyeh.com


« تاصرعلا ۀصرعب  عیفش  ریخ  نبا  انا  »
هحفص 392} }

مکاچ هنیس  تسین  جاتحم  هلمرح  ریت  هب  *** مکاله يارب  زا  ربکا  یلع  غاد  تسا  سب 
مکاپ لد  رگا  یگنشت  زا  هتخوس  هلعش  هچ  *** مکاب هچ  ریت  مخز  زو  میب  هچ  هزین  نعط  ز 

« تآ وهام  ءایلوالا  یلع  نیتأتل  »
شمامت ردب  روج  گنس  زا  دش  راو  لاله  *** شمالک تشگ  عطق  هاگان  هلمرح  ریت  ز 

شمایپ دنکف  ررش  ییحی »  » هچ هعیش  ناجب  *** شمارمب شدصقم  هب  تداهش  ضیف  دناسر 
« یتارف برش  دنع  موق  ای  ینورکذف  »

هیثرم
یبل هنشت  زا  هآ  یبت  بات و  مرگج  رب  شطع  هداتف ز  هک  *** یبل هنشت  زا  هآ  یبلط  یبآ  هعرج  دوش  هچ  ومع  ناج 

یبل هنشت  زا  هآ  یبهل  مرآ  رب  هنیس  زا  رگ  قافآ  دزوس  *** هام نمرخ  هتخوس  هآ  هلعش  شطع و  زوس  تخوس ز  مرگج 
یبل هنشت  زا  هآ  ببس  ار  یبن  لآ  یگنشت  دوبن  *** تایح بآ  یب  رضخ  تارف  ياقس  وت و  ینیسح  رادملع  هچ 

یبل هنشت  زا  هآ  یبجع  لاح  رگنب و  یبجع  راز  لفط  *** شوه هتفر ز  شطع  شورخ ز  ناغفا و  رد  ریش  یب  رغصا  رگنب 
یبل هنشت  زا  هآ  یبسن  شلآ  دنسانشبرا ز  لوسر  ز  *** اغد موقنیا  یمحر  امب  دنیامنب  دیاش  هک  بآ  بلطب 

یبل هنشت  زا  هآ  یبهتلم  هریان  رگنب  نارین  وچمه  *** رهپسب نالفط  ها  رهم ز  رهچایب ز  دوس  مرا  هک  ار  یمرح 
هحفص 393} }

یبل هنشت  زا  هآ  یبدا  یب  زا  هلسلس  دص  لد  دزرلب  هک  *** لیوف لیولا  هلف  لیفط  نبا  میکح  تسد  دنک  عطق  تمسرت 
یبل هنشت  زا  هآ  یبعت  دناسر  وت  مشچب  دادیب  ریت  *** دوسح مشچ  زا  دیاش  دونع  خرچ  يرگنوسفا  هک ز  اشگب  مشچ 

یبل هنشت  زا  هآ  یبا  هللاو  لتقی  دقف  هتشک  يوش  رگ  *** ریقح راز و  سکیب و  ریسا  هتسخلد  بنیز  دوش  هتشک  يوش  رگ 
یبل هنشت  زا  هآ  یبشب  يزور  دیآ و  زورب  وتیب  یبش  هک  *** زوس تنحم  مغب و  زور  بشنآ و  دابم  تسیواسم  وتیب  بش  زور و 

دنب بیکرت 
تسا وت  يازع  ردنا  لد  هتسکش  ناوج  ریپ و  *** تسا وت  يالتبم  ناهج  هک  مغ  يالتبم  يا 
تسا وت  يالبرک  کلم  لیخ  هاگ  هدجس  مه  *** تهگرد كاخ  کمس  لها  هاگ  هلبق  مه 

تسا وت  ياونین  هعقاو  اون ز  ین  نوچ  *** مرتحم ياه  ناج  هک ز  مرتحم  ناج  يا 
تسا وت  ياقل  رهب  وت  يوک  كاخ  قاتشم  *** یملاع قاتشم و  وت  تسود  ياقل  رب  يا 

تسا وت  ياوه  ردنا  وت  قایتشا  نوتفم  *** يروشک نوتفم و  وت  رای  ياوه  رب  يا 
تسا وت  يابق  نوگلگ  ربکا  يور  رجه  زا  *** زونه نامسآ  قفش  سکع  ابق ز  نوگلگ 

تسا وت  يادخدک  ون  مساق  هدیپط  نوخ  رد  *** دید هچ  یبتجم  لد  غرم  دیپط  نوخ  رد 
هحفص 394} }

تسا وت  يابعلا  نیز  ندرگب  نیک  ریجنز  *** دید هچ  یلع  مغ  هلسلس  ریسا  دیدرگ 
تسا وت  ياهب  نوخ  ادخو  یئوت  ادخ  نوخ  *** فرش زا  هک  رهطا  نت  يا  كادف  یحور 

تسا وت  يامن  قح  بل  نایع ز  قح  تایآ  *** نانس رب  هک  رونا  رس  يا  كاق  یمسج و 
تسا وت  ياج  كاخ  هگ  هزین و  زارف  رب  هگ  *** تخرد رس  رب  هگ  بهار و  ریدب  یهاگ 
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ترهاوخ هدیدمغ  سکیب و  لایع  زا  ای  *** ترس زا  هک  ای  تندب  زا  تیاکح  میوگ 
راید نآرد  دمآ  هلفاق  رازه  مغ  زا  *** راب دوشگ  مغ  هلفاق  هچ  البرک  رد 
راو لاله  تیالو  نامسآ  ناردب  *** دندش ازع  رد  ازع  هام  لاله  دمآ 

راک هایس  رهپس  داب  دیپس  شیور  *** تیب لها  نوگلگ  خر  ازع  زا  دش  یلین 
راطق یپ  زا  راطق  داتس  یمه  نمشد  *** هورگ یپ  زا  هورگ  دیسر  یمه  رکشل 

رای تشگن  سک  افج  ار ز  قارع  ریم  *** نیعم دشن  سکاف  وز  ار  زاجح  هاش 
رازه دص  ود  نتکی  نتشک  رهب  هدامآ  *** لیخ رازه  هشکی  يراوخ  رهب  هداتسا 

رارق یبن  لآ  نت  زا  تفر  هیرگ  زا  *** بیکش مرح  لها  لد  زا  تفر  هیوم  زا 
رارش رپ  كالفا  دش و  ررش  رپ  قافآ  *** مصخ تسب  هقرف  نآ  رب  بآ  هار  هک  مدنآ 

رادبآ ریشمش  مد  زج  دوبن  یبآ  *** ناشیا رب  زو  یبن  لآ  هدنام  هنشت  بل 
راوخریش نالفط  هدروخلاس و  ناریپ  *** مصخ ریت  ریشمش و  مد  زا  لآ  دندروخ 

رازراک رهب  یبن  طبس  تشگ  هداماک  *** دش رازراک  یبن  تیب  لها  رب  مدنآ 
فکب ناج  دقن  وا  يرای  رهب  هتفرگب  *** فرط رهب  وس  رهز  شافو  اب  باحصا 

هحفص 395} }
ملا ملع  نازابع  لآ  ناجب  دمآ  *** ملع نید  هاش  الببرک  تشدب  دز  نوچ 

مخ لوسر  عرش  تیار  دومن  نیک  زا  *** تسار رهدب  ات  دنک  رفک  ياول  یتیگ 
مما هشنهاشب  قوقحیب  موق  ناک  *** دنک نآ  رفاک  مربن  نامگ  نارفاک  اب 

مجع ات  تسار  برع  راصح  اون  روش و  *** نازو قارع  فلاخم  زاجح  زا  شدروآ 
مدبمد باحصا  هکرعم  كاخب  ناطلغ  *** یپ هب  یپ  راصنا  هکلهم  يوسب  نازات 

متس هزین  زجب  تفرن  شسک  رب  رد  *** ایقشا غیت  زجب  دنامن  شسک  رس  رب 
مدع يوس  یتسه  هنیفس  شدش  لیام  *** نیسح نابداب  یب  یتشک  هجومراچ  نوچ 
مه زادج  قفاوم  رای  ود  نوچ  هدومنب  *** ناروطس ناروتس  مس  هک  رگن  فحصم 

مدهنم هدرک  وا  یتسه  ساسا  لصا و  *** افج زا  تما  يرماس  هک  رگن  یسوم 
مغ رادب  وا  نت  هراپ  هراپ  هدیدرگ  *** دوهی هقرف  متس  زا  هک  نیبب  یسیع 

متس زا  شقرف  ات  ود  هدومن  نیک  ریشمش  *** بارت وا  بارحم  هدمآ  هک  نیبب  ردیح 
بآ رهن  ود  دزنب  درپس  ناج  هنشت  بل  *** بارتوب لجن  نیهب  هک  دشک  مترسح  نیا 

تفرگ ناوج  ریپ و  همه  نمرخب  شتآ  *** تفرگ ناوج  ابیز  ربکا  گنج  نذا  نوچ 
تفرگ نانع  رطضم  بنیز  باکر و  یلیل  *** ار باقع  وسیگ  زو  مشچ  ياه  هقلح  زا 

تفرگ ناهج  ناج  هچ ز  ناج  ناهج  نآ  رهد  *** دیسر بلب  ار  ناهج  هاش  زیزع  ناج 
تفرگ نایشآ  هردلخ  ناریاط  نوچ  *** تفاتش نانج  ریسب  شرع  نافکاع  نوچ 

تفرگ ناشف  شتآ  رد  ژاریش  هچ  فک  رب  *** ساره زا  دش  نازیرگ  راو  زارگ  نمشد 
هحفص 396} }

تفرگ ناربمغیپ  متاخ  هیبش  متاخ  *** شطع زا  بآ  ضوع  ناهد  رد  هک  ادرد 
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تفرگ نادواج  یگدنز  شناهد  باز  *** رضخ هکنآ  بآ  بل  درپس  ناج  هنشت  بل 
تفرگ نامسآ  يوس  تسد  هدایپ  شباب  *** دش باقع  بسا  رب  راوس  نوچ  هدازهش 
تفرگ نامز  رخآ  ربمیپ  ناسکان  رب  *** مزر هار  هک  کنیا  يدهاش  وت  ادخیا  تفگ 

تفرگ نایم  رد  الب  ریت  رانک  ره  زا  *** دوب لوسر  لآ  تنیز  هک  يرکیپ  نآ 
تفرگ نانج  ضایر  ریس  ياوه  رس  رب  *** دوب لوتب  ضایر  ورس  هک  یتماق  نآ 

دنشک نیما  لوسر  هک  نیب  لوسر  موق  *** دنشک نیک  ملظ و  زا  مربکا  یلع  کنیا 
شربکا يابیز  تماق  دید  هداتفا  *** شربارب رد  نوخب  هقرغ  هک  یمد  زا  هآ 

شرگشل رادملع  هدیپط  نوخب  وسکی  *** ششوهم ناناوج  هتفخ  كاخب  اجکی 
شرغصا موقلح  هدش  فده  نیکریت  رب  *** شمساق مادنا  هدش  فرطکی  لاماپ 

شردام رهم  ناور  بآ  دوب  هک  یهاش  *** درپس ناج  هنشت  دوش  هقرغ  بآب  ملاع 
شرفعج نامثع و  رغصا و  هنشت  دی  نوچ د  *** شمساق سابع و  ربکا و  هتشک  دید  نوچ 

شرب رد  تسشنب  هنیسب و  رس  داهنب  *** ناوج ربکا  یلع  شعن  يوسب  دمآ 
شرسفا ییند و  رس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  *** كاخب يا  هتفخ  شوخ  هک  ماک  هدیدن  يا  تفگ 

شرب ات  هشیر  زا  هثداح  مومس  داب  *** دنک هکیا  یبوط  زا  رتزارفرس  ورس  يا 
شرتخا رمع  رحس  تسا  هتوک  وت  نوچمه  *** خرچ هک  ناهن  ناز  يرحس  رتخا  يا  یتشک 

شرگید راتسرپ  هدنامن  تمغ  الا  *** ار بیرغ  باب  تحارتسا و  وت  یتفخ 
شرطاخب ناهنپ  وت  دای  تسا  تکاس  رو  *** شقطنمب ادیپ  وت  رکذ  تسا  قطان  رگ 
افویب يایند  رس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  *** افج هر  زا  يدش  دیهش  بل  هنشت  نوچ 

هحفص 397} }
یح ناروای  زا  سک  دنامن  يو  رهب  زو  *** يو مایخ  دش  یهت  هچ  یح  ناروای  زا 

یط هتشگ  باحصا  یتسه  طاسب  اروک  *** دید هک  نامزنآ  نیسح  ربص  طاسب  دش  یط 
يدج رب  دنداشگ  هدید  ود  نادقرف  نوچ  *** لایع وا  درگرب  هداتس و  يدج  نوچ  هش 

يد لصفب  ناتسب  هچ  دید  هداتف  یلاخ  *** شربکا سابع و  همیخ  يوسب  دمآ 
ینب ای  تسا  یلاخ  وت  ياج  هک  ایب  اتفگ  *** اخا ای  تسا  يرای  مسوم  هک  ایب  اتفگ 

یپ ما ز  هدنام  اجب  دیا و  هتفر  شیپ  زا  *** هیداب كانرطخ  تسس و  ياپ  تخس و  هر 
ین ياون  فلاخم  هورگ  زا  اپرب و  *** شطعلا گناب  یبن  لآ  هاگ  همیخ  زا 

یه هاگ  همیخ  زا  میراز  هآ و  دینیب  *** ناه هاگلتق  زا  میرای  رهب  دیزیخ 
ير ناملاظ  اب  هفوک و  نارفاک  اب  *** زاجح هش  اهنت  هکرعم  يوسب  دمآ 

یغ دشر و  هار  نایب  هدرک  هنامز  ردناک  *** كاپ لوسر  دج  ارم  هدوب  هورگ  يا  تفگ 
یلع یتمذ  یف  یهانگ  نیا  دراد  رو  *** دیهد یبن  لآب  بآ  باوث  رهب 

نیکرشم دادیب  دیسر ز  شا  هنیس  رب  *** نیک ریت  بآ  ضوع  رد  هک  اترسحاو 
دنامن يربکا  یلع  یمساق و  سابع و  *** دنامن يروای  رگج  هنشت  هاش  رهب  نوچ 

دنامن يرتخا  وکن  شیروای  رهب  زا  *** رهپس يرهم  یب  رتخا و  نیک  دیک و  زا 
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دنامن يرس  اهنانس  بیز  يارب  الا  *** تشکن ینت  ادعا  كوان  ناشن  الا 
دنامن يرجنخ  زا  زجب  يرجنحب  یبآ  *** تشکن یکوان  زا  زجب  هنشت  باریس 

دنامن يرهاوخ  زجب  ریگ  باکر  شرهب  *** مزر زورب  نمشد  ربارب  نید  ناطلس 
دنامن يرکیپ  نانسح  بسا  مس  رخآ ز  و  *** تساوخ هماج  هنهک  دوخ  رکیپ  ظفح  رهب  زا 

دنامن يرغصا  افج  ریت  برض  رخآ ز  *** تشادن یسک  رغصا  زج  يرصان و  تساوخیم 
دنامن يرتسکاخ  لت  زج  هاگ  همیخ  زا  *** نید هاش  لتق  زا  سپ  هک  مدزوس  غاد  نیا 

هحفص 398} }
دنامن يرتخد  انز  لآ  ریسا  الا  *** هاش میرح  لها  هک ز  دشک  متریغ  نیا 

دنامن يرویز  ایح  جرب  نارتخا  رب  *** رهد يافج  رتخا  هنیک  خرچ و  روج  زا 
ریسا ادخ  میرح  ناوناب  دنتشگ  *** ریرش هقرف  نآ  ترارش  زا  هک  ادرد 

درک بارت  یهلا  شرعب  اهرخف  سب  *** درک بارتوب  رسپ  اج  بارتوب  نوچ 
درک بارتوب  رسپ  اج  بارتوب  نوچ  *** دیدپ دش  شرف  رد  هلغلغ  شرع و  دیزرل 

درک بارخ  دمحا  تلم  يانب  یتیگ  *** داد دایب  ردیح  ترتع  ساسا  نودرگ 
درک باسحیب  متس  نوزف و  افج  اروک  *** باسح زا  دیسرتن  میب و  درکن  نمشد 

درک باتش  شلتقب  گنرد و  شتنحم  رد  *** تخاس مارح  شبآ  هدرک و  لالح  شنوخ 
درک بآ  عنم  وا  زا  هنوگچ  متریح  رد  *** شردام رهم  ناور  بآ  دوب  هکنآ  اب 
درک باتفآ  زا  هتخادگ  ارچ  نمشد  *** تفرگیم رون  وا  زا  باتفآ  هک  نت  نآ 

درک بان  نوخ  ودع  بآ  ياجب  رخآ  *** شا هنشت  قلح  رب  هتشگ و  کشخ  ماک  رب 
درک باش  خیش و  لدب  نامسآ  هکینوخ  *** دوب لوسر  مشچ  همشچ  ازع ز  نیا  رد 

درک بآم  یمتخ  هلالس  نیرتهب  اب  *** رمش هچنآ  تسیناور  هدیرفآ  چیه  اب 
درک باجحیب  کلف  راوس  نارتشا  رب  *** باجح رد  رهم  ناشخر  زا  دب  هکنانآ 

بل هنشت  بآ  بل  درپس  ناج  هنشت  بل  *** برع دیس  مجع  هانپ  یبن  طبس 
هامب ات  هلان  دش  یهامب و  ات  هیرگ  دش  *** هاگلتقب ناریسا  راذگ  نوچ  داتفا 

هآ دود  هم ز  هنیآ  تشگ  هریت  مه  *** کشا لیس  یهام ز  رکیپ  تشگ  هقرغ  مه 
هاخا او  دایرفب  يوم  شیرپ  یموق  *** هبا ای  ناغفا  رد  يور  هداشگ  یعمج 

هایس نایسودق  هرهچ  تشگ  هیوم  زا  *** دیپس نایبورک  هدید  تشگ  هیرگ  زا 
هانپ نارهاوخ  نم و  میرب  اجک  بشماک  *** بابب نانک  وم  نانک  هیوم  هنیکس  اتفگ 

هاپس کی  میزاس و  هچ  ریسا  نادناخ  کی  *** هورگ کی  میئوگ و  هچ  ریقح  ناوراک  کی 
هحفص 399} }

هانگ ام  نتخیر  تسین  هک  ایوگ  *** باوث ام  سومان  ندرب  تسه  هک  ایوگ 
هاگن شرکیپ  نآرب  داتفوا  هاگان  *** نورب برعریم  رتخد  همیخ  دمآ ز 

هاگ هیکت  هدوب  لسر  متخ  شودب  اروک  *** ناوتان دید  ینت  هدرک  هیکت  كاخ  رب 
« هابخ ۀقورحم  هامح و  ۀکوتهم  *** هادر ۀبولسم  هاسن و  ۀیبسم  »
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هالک یپ  ار  شرس  هدومن  ادج  ملاظ  *** سابل یپ  ار  شنت  هدرک  هنهرب  نمشد 
درک بابک  ملاع  لد  نیشتآ  هآ  زو  *** درک باطخ  ردارب  فیرش  نت  اب  سپ 

مربارب رد  نیمز  يورب  يا  هداتفاک  *** مردارب مرکم  هدیپط  نوخب  يا  تفگ 
مرهطادج ار  وت  راوس  دوخ  شود  رب  *** دومن فرش  زک  ینم  نیسح  نآ  وت  ایآ 

مرجعم تسین  رسب  هکنآزا  راد  روذعم  *** كاخب تمدرپسن  مدرکن و  نفک  نم  رگ 
مرتمک كاخ  زا  نم  هک  مرس  رب  كاخیا  *** مشچب مینیشنن  ینیشن و  یم  كاخ  رب 

مربکا قرف  افج  غیت  ات ز  ود  دش  ات  *** مدماین نوریب  متسشن و  هگ  همیخ  رد 
مرطاخ تبیصم ز  ود  دوریمن  زگره  *** یلو الب  ره  متس و  رهب  مدش  رباص 

مربارب ردنا  يا  هدرپس  ناج  هنشت  بل  *** بآ رهن  ود  نایم  هک  مدزوس  غاد  نیا 
مرکیپ سک ز  دربن  ات  هک  هدب  یتفگ  *** نهریپ هنهک  یکی  هک  مدهاک  درد  نیا 

مرس رب  كاخ  تنت  باتفآ  رد  نایرع  *** تشگ دنامن و  تفیرش  مسجب  نهریپ  نآ 
مرفاسم رسحتب  تتمدخ  کنیاک ز  *** رارش منز  ناج  رب  وت  عادو  زک  زیخرب 

دش راد  هدرپ  نورب  باجح  یب  هدرپ  زا  *** دش راوس  لمحمب  درک و  متخ  هصق  سپ 
رونت رتسکاخ  رس  رب  داهن  یلوخ  *** رون تفرگیم  وا  زا  باتفآ  هک  رس  نآ 

روتس مس  زا  ودع  لامیاپ  دومنب  *** یفطصم شوغآ  تنیز  دوب  هک  نت  نآ 
روبع اهرازابب  هنهرب  رس  دنداد  *** رابگنز ناریسا  هچ  ار  لوسر  لآ 

رورس نآ  زا  ارهز  هنیس  تشاد  هک  رس  نآ  *** ین بیز  دندومن  ماشب  ات  هفوک  زا 
هحفص 400} }

روط لخن  یهاگ ز  بهار و  رید  یهاگ ز  *** عولط اج  ود  زا  دومن  دوب و  رون  هعمل  کی 
روهظ شا  هخاش  زا  هچ  قح ز  رون  تفای  سپ  *** دوب روط  لخن  رگ  هن  هفوک  تخرد  یئوگ 

روک مشچ  داد  افش  هنیدم  رد  هک  ینوخ  *** تفاکش ار  هناجرم  هداز  نار  هفوک  رد 
رورغ زا  هنشت  رگج  هاش  لعلب  دزیم  *** شیتسد بوچ  اب  دمآ و  مشخب  ملاظ 

روه دومن  تزع  هماج  ناتنادزی ز  *** بارتوب تخد  يا  هک  تفگ  هدازهاش  اب 
روح هداتسیا  ناتیزینک  رد  هکنآ  اب  *** دیا هداتس  نازینک  هچ  نم  دزنب  یلاح 

روبص ام  میئادخ  ياضق  رب  هک  اریز  *** كاب هچ  نامملظ  نیا  زک  تفگ  هیرگب  بنیز 
قشع زومر  كردب  راک  هچ  ار  سیلبا  *** قشع زوس  راتفرگ  قشع  زومر  دناد 

ار ماش  ماش  ناوت  دید  هفوک  حبص  زا  *** ار ماش  هار  سرج  هفوکز  نوچ  دومیپ 
ار مادک  فصو  میوگ و  مادک  حرش  *** ماش لها  روج  دشن  هفوک  لها  رتمک ز 

ار مانالا  ریخ  ترتع  لایع و  لآ و  *** هاگن اهرازاب  رس  رب  ماش  دنداد 
ار مارتحا  کلف  تشاد  هنوگچ  رگنب  *** ضیف نامدود  زا  تمصع و  نادناخ  زا 

ار ماع  صاخ و  الص  داد  داهن و  یمزب  *** ریسا رشبلا  ریخ  ترتع  دنرگنب  ات 
ار مامت  ردب  هدش  رز  تشط  علاط ز  *** دیدن سک  هاش و  رس  داهن  رز  تشط  رد 

ار ماقمالاو  هدش  بلی  افج  بوچ  *** نیک یهگ ز  دزیم  هداب و  هاگ  دروخیم 
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ار ماما  ندرگب  هداهن  لغ  ریجنز و  *** موش دیزی  لفحمب  تشاد  هداتس  اپرب 
هحفص 401} }

ار مالسلا  هیلع  لوسر  هوابون  *** دومن بلط  يزینک  مس  رب  یملاظ  سپ 
ار ماب  فقس و  یب  هبارخ  اج  دنداد  *** ماشب رشبلا  ریخ  ترتع  لایع و  رهب 

ار مالک  دنمس  مام  شکب ز  ییحی » ***» رطخرپ هار  نیز  هیلب و  رپ  تشد  نیز 
تخادگ یضترم  رگج  ربمیپ و  بلق  *** تخادگ یفطصم  لد  زادگناج  مظن  نیک 

بهار رید  هعقاو  نایب  رد 

بهار رید  هعقو 
ماع صاخ و  زا  ریگ  هشوگ  هر  نآ  ردنا  دوب  یبهار  *** ماش رهش  يوس  دندرب  ار  هللا  لایع  نوچ 

مالسلا راد  رد  را  یسیع و  ریداب و  وکس  رد  *** مان مالسا  مگ ز  هدرک  شبیلص  رانز و  قوش 
وا سودق  ای  گناب  ایرث  ماب  رب  هتفر  *** وا سوقان  زا  هتشگ  احیسم  نید  قنور 

هتخاس اسرت  جاخ  تمه  لابقا  هلبق  *** هتخاس اسیلک  رد  تدابع  بارحم  زاج 
هتخاس اسآ  سیسق  دوخ  نیئآ  لازتعا  *** هتخاس اساید  نوناق  ار  مونقا  دس  رهم 

دینش یئان  مد  زا  یئاونین  یئاونیب  *** دینش یئاغوغ  شیوخ  رید  نوریب  زا  يزور 
دید هللا  مسب  دم  زارف  نادزی  هولج  *** دید هام  نوچ  يرس  نابات  هزینرب  دمآ و 

دید هارمگ  هقرف  رادب  ار  یسیع  حور  *** دید هاگرخ  يوسیع  نادوهی  رادرس  رب 
تسا میرم  شلوتب  يارهز  هک  یئاحیسم  رب  *** تسا متام  ردنا  یسیع  مراهچ  خرچ  رد  دید 

دید رون  یئادخ  نابات  امس  يوس  نیمز  زا  *** دید روط  لخن  رون  یبوچ  گشخ  زارف  رب 
هحفص 402} }

دید روظنم  رظان و  ینعمب  ار  اسوم  روط و  *** دید روجید  بش  ردنا  یئسوم  يامنهر 
هلا رارسا  مه  رس  مه  رثا  مه  رثؤم  مه  *** هلا راونا  رهاظ  شلامج  رون  زا  هتشگ 

تشاد قالخ  زا  قولخم و  زا  هدنیاپ  هولج  *** تشاد قافآ  سفنا و  ردنا  هدنبات  یتمشح 
تشاد قاثیم  شبل  نیریش  ار  مینست  رثوک و  *** تشاد قادصم  شخر  خرف  ار  هللا  هجو  مث 

دمصلا هللا  يانعم  تروص و  شکاپ  تاذ  *** دحا هللا  وه  لق  شلامج  خرف  زا  رهاظ 
يا هلان  رابغ  زا  رات  ناس  هنیئآ  هلاه  *** يا هلاه  ار  هم  هچ  شدرگ  نانز  رس  رب  نانز  زا 

يا هلال  رب  لد  غد  نوچ  هلاوج  هلعش  *** يا هلاوج  هلعش  نازورف  نوچمه  هلان 
هتخومآ عمش  درگ  رب  ار  هناورپ  نتخوس  *** هتخوس لد  ناشغاد  متام  غاد  زا  ار  هلال 

یپ ار ز  یباتفآ  ره  هدمآ  دنچ  يرتخا  *** ین بوچ  زارف  رب  نابات  دنچ  یباتفآ 
ینب ای  ار  رگد  نآ  رکذ  اخا  اب  ار  یکی  نآ  *** يدج درگرب  شعنلا  تانب  نوچمه  یگلمج 

دوبک یلیس  زا  تروص  هتسخ  ریجنز  زا  وزاب  *** دوعص یلعا  مراط  رب  ناشیور  رون  هدرک 
هدز فد  يداشب  هگ  هدروخ  هداب  ترشعب  هگ  *** هدز فص  ناشیا  درگادرگ  رارج  يرگشل 

هدز فرعا  نا  تببحا  ادص  يزنک  ین  بیز  *** هدز فک  رب  فک  گنچ و  ردنا  شیع  گنچ  هتشه 
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دوب ریشمش  رجنخ و  زا  وا  رب  تبرض  هدراچ  *** دوب ریس  یتسه  ریس  زک  يرس  ین  زارف  رب 
هحفص 403} }

تسیچ هار  نیز  ندمآ  ار  امش  یلصا  دصقم  *** تسیچ هاگیب  هماگنه  نیا  هک  رگشل  اب  تفگ 
تسیچ هللا  هجو  رون  نازورف  ین  زارف  رب  *** تسیچ هاگناج  هلان  يادص  نیا  ناریسا  زا 

اجک کنج  هچ و  حلص  اجک  گنن  هچ  مان  *** اجک گنهآ  دیراد  اجک  زا  دیئوگ  زاب 
دارم رب  شراک  تشگ  البرک و  رکشل  درب  *** دایز نبا  زا  دعس  روپ  دنتفگ  شخساپ 

داد بهن  رسا و  مکح  شلایع  لاوما و  رهب  *** دانع زا  نوخ  رد  تشغآ  نت  تشک و  ار  یجراخ 
ماش يوس  هفوکز  ار  ناریسا  کنیا  میربیم  *** مارتحا یب  یجراخ  نآ  هدیربب  رس  اب 
رز هردب  کی  هحور  یلاعت  هللا  حور  *** ردپ ثاریم  مرهب ز  زا  هدنام  بهار  تفگ 

رمع زا  نذا  دنتساوخ  رگشل  هچ  ادوس  نآ  رهب  *** رسب ات  بش  نیا  دیآ  دیناتس  رز  دیهد و  رس 
تسا نم  دوصقم  هللا  لآ  لتق  زا  رز  میس و  *** تسا نم  دوس  هیام  رسارس  ادوس  نیا  تفگ 

تفرگ رس  زا  یگدنز  رگید  راب  هللا  كراب  *** تفرگ رس  نآ  رز و  نآ  رگشلب  بهار  نآ  داد 
تفرگ رونا  هم  زا  رواخ  دیشروخ  زا  هولج  *** تفرگ رویز  ایربک  شرع  شرید ز  ایریب 

دید گنس  زا  وا  ینارون  یناشیپ  هتسخ  *** دید گنر  نوخ  زا  كاخ و  زا  شرونا  نیبج  رد 
هحفص 404} }

ادخ يوس  وت  يور  ادخ و  يور  وت  يوس  *** ادخ يو  زا  رتمه  يا  هاج  نازیم  رد  تفگ 
ادخ يوخ  ادخ  يوب  دش  وت  نوخ  زا  رهاظ  *** ادخ يور  ادخ  نوخ  زا  هتشغآ  اجک  یک 

يدمآ دازآ  ورسیا  ناتسوب  نیمادک  زا  *** يدمآ دادیب  ریشمش  زا  هچ  رهب  زا  كاچ 
ترت نوخ  زا  یناشیپ  هدیکشخ و  بل  نآ  *** ترکیپ قحب  نوخ  رپ  هدیربب  رس  يا 

تردام باب و  دج و  قحب  تلاح  وگزاب  *** ترتسکاخ رب  جاتحم  هنیئآ  الج  یب 
دوب هچ  تریت  رجنخ و  نانس و  زا  مخز  همهنیا  *** دوب هچ  تریصقت  تسیچ  تهانگ  ایآ  یتسیک 

تسا ایبنا  ياوشیپ  ایلوا و  يامنهر  *** تسا یفطصم  لوسر  نم  دج  هک  رس  نآ  دوشگ  بل 
تسا البرک  رد  ملتقم  ماک و  هنشت  نیسح  نم  *** تسا یضترم  یلع  مباب  دوب  ارهز  مردام 

تارف بآ  مردام  رهم  دوب  ماک و  هنشت  *** تایح کلف  دش  قرغ  متارف  بآ  بل  رب 
مرفعج نوع و  هللادبع و  سابع و  دش  هتشک  *** مرب ردنا  رابک  باحصا  دنداد  ناج  هنشت 
مرکیپ  زا  رس  دیربب  افق  زا  رمش  تبقاع  *** مربکا یلع  قرف  دش  كاچ  ممشچ  شیپ 
دادن مباحصا  راصنا و  رب  ریت  زا  زج  بآ  *** دادن مبآ  سک  بآ  متفگ  هچنآ  مدوب  هنشت 

ایتوت دش  نیک  بسا  مس  ریز  رد  مرکیپ  *** ادج نم  تسد  دومنب  ایحیب  نابراس 
اج هزین  زارف  رب  مهاگ  رونت و  رد  هاگ  *** البرک ردنا  دنام  نت  هزین و  رب  مرس  دش 

هحفص 405} }
اوقرط رگناب  دینشب  نامسآ  زا  ناهگان  *** وگتفگ نیا  رد  هدنام  بهار  دوب  ریحت  رد 

دندمآ ایند  يوس  تنج  ردیح ز  دمحا و  *** دندمآ یسیع  هللا و  لیلخو  حون  مداک و 
دندمآ ادیهش  او  احیبذا  ناغفاب و  *** دندمآ ارهز  اوحو و  میرم  رجاه  هراس 
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يدمآ ریس  یپ  زا  يراصن  رید  رد  هچ  زا  *** يدمآ رید  رد  هبعک  زا  ارچ  هللا  حیبذ  یک 
تسا نم  نآ  افج  گنس  ندروخ  هزین  يور  *** تسا نم  نامیپ  دهع و  نیا  ادخ  اب  رسنآ  تفگ 

تسا نم  نادند  رد  نیا  دیزی  بوچ  یپ  زا  *** تسا نم  ناش  نم و  قح  نتخیوآ  رصق  ماب 
لوبق مدرک  لزا  زا  تداهش  نم  تعافش  رب  *** لوسریا تداب  رجا  دیزم  تمسق  ادخ  زا 

دش شوغآ  رد  دوصقم  دهاش  اب  نم  تسد  *** دش شودمه  اعدم  نیا  لزا  دهع  زا  نم  اب 
دش شوهدم  ارجام  نیا  زا  بهار  ییحی »  » وچمه *** دش شوماخ  نخس  زا  درک  يرجام  نایب  نوچ 

تسا وت  ماجنا  کین  هک  شدنتفگ  تشگ  ناملسم  نوچ  *** تسا وت  مالسا  طرش  دندومرف  تساوخ  تعافش  نوچ 
بآ هدید  زا  دناشفرب  رابغ و  ناگژم  زا  تفر  *** بالگ گشم و  اب  هچ  ار  رسنآ  تسش  ناملسم  وت 

باوص زا  رود  دوب  رس  نیا  ندرزآ  هورگ  یک  *** باطخ نیا  درک  ورسنآ  درک  ور  موقنآ  رب  حبص 
هحفص 406} }

زیزع دشاب  ادخ  دزن  رد  تسا و  راوخ  ناتدزن  *** زیمت یب  هورگ  يا  تورمیب  هاپس  يا 

دنب حیجرت 

فاصنا تسین  هک  رذگم  زگره  *** فاص هداس  فاص و  هداب  زا 
فاصان فاص و  ناهج ز  راک  رد  *** تسا ریزگان  هداس  هداب و  زا 

فاص لد  زج  هداس  دوصقم ز  *** تسین تفرعم  ریغب  هداب  زا 
فاصو فصوب  دوش  هتفگ  یک  *** نسح اب  قشع  ماقم  فیصوت 
فال یقشاع  نزم ز  هدوهیب  *** تسا وت  رس  رد  لقع  هقلع  ات 

فارص دزنب  ربم  بلق  نیا  *** ار لد  تسد  هدم ز  قشع  یب 
فالع ناکد  زا  وجم  رکش  *** قشع لئاصخ  وگم  لقع  اب 

فاب ایروب  اجک و  درز و ز  *** نابایسآ اجک و  راطع 
فاک دش و  نون  نایع ز  زیچره  *** دمآ قشع  نیع  هولجکی ز 

فاق ات  فاق  هتفرگ  قافاک  *** تسا قشع  فاق  برق  لفحم  رد 
فاصوا شیوخ  نینچ ز  تفگیم  *** قشع دوخ  راختفا  یپ  زا  شود 

میئایربک ربک  هنیئآ  *** میئادخ تردق  رهظم  ام 
خر نمی  زا  بل  ندع  يراد ز  *** خّلخ راگن  نیچ  تبعل  يا 

خّلخ ناخرلگ  هنتف  يا  *** امغی ناشوهم  تفآ  يا 
خسانت بهذم  تبثم  دش  *** اسیع لولح  تبل  لعل  رد 

خرف وت  تعلط  هچ  هام  هن  *** ابیز وت  تماق  هچ  ورس  هن 
خساپ دنت  ینخس و  نیریش  *** راتفگ خلت  ینهد و  رکش 
خی رد  يا  هتسشن  هچ  رهب  *** ار ام  هسوب  ماو  نداد  زا 
خوآ وت  لواطت  ملظ و  زا  *** دایرف وت  يدعت  روج و  زا 

هحفص 407} }
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خمرد قرعب و  ماوت  قشع  زج  *** دندیدن هدومن و  حیرشت 
خسافت هلاقا و  میدرک  *** ار تلماعم  ره  وت  رهم  زج 

خر ات  روپ  تسکشن  زگره  *** دیشارت یتب  رگ  وت  هچ  رزآ 
خپ روخم  وا  باوج  میئوگ  *** ام تمالم  را  دنک  دهاز 

میئایربک ربک  هنیئآ  *** میئادخ تردق  رهظم  ام 
شود زا  يدومن  مرت  هتفشآ  *** شود رس  رب  هدنکف  فلز  ناز 
شود رب  رد  هک  وت  هرط  زج  *** ناج تفآ  هک  وت  سگرن  زج 

شوپ هرز  سک  هدینشن  ودنه  *** راد نامک  سک  هدینشن  وداج 
شوه نزه  رو  لقع  تفآ  يا  *** رهش شروش  رهد و  هنتف  يا 
شوغآ رد  ارورس  هک  دیشروخ  *** میدیدن تتماق  هرهچ و  زج 
شون همشچ  رانکب  ناروم  *** دنعمج هک  اب  وت  بل  درگ  طخ 

شواچ بارغ  زا  هتشاد  نوچ  *** نسح هبعک  هارب  هتشگ  مک 
شوج زا  هداتفوا  عمط  گید  *** قاشع تشتآ ز  هچ  يوخ  اب 
شوماخ دنا  هتسشن  هکنآ  اب  *** كالفا شوگ  رعن  هدرک ز  رک 
شوگ نیز  هن  یلو  ونشب  ونشب  *** دنیوگب را  تقیقح  رارسا 

میئایربک ربک  هنیئآ  *** میئادخ تردق  رهظم  ام 
تسا لازی  تافص ال  تآرم  *** تسا لالجلا  وذ  یحو  طبهم  لد 

تسا لاف  هتسجخ  رف و  هدنخرف  *** نویامه ریاس  ریاط  نیا 
تسا لالج  ناهجکی  هدنبیز  *** تفارش کلف  کی  هدنراد 
تسا لافس  هزوک  هبترمرد  *** شدزنب یک  جات  مج و  ماج 

تسا لامش  شتمحر  هلمش ز  کی  *** تسا بونج  شتمه  هبنجکی ز 
هحفص 408} }

تسا لادتعا  ولع و  نیع  رد  *** میاد بالقنا  رپ  لاح  اب 
تسا لاصخ  يرتشم  تعلط و  روخ  *** هرهز نیبج  هم و  يور  اب 

تسا لاثمیب  هیبش و  لثم و  یب  *** تسا ریظن  یب  نیرق و  هبش و  یب 
تسا لاس  هام و  رورس  نزح و  مه  *** تسا ماش  حبص و  رون  تملظ و  مه 

تسا لاد  هاگ  تسا و  فلا  یهاگ  *** تساردق اب  تسا و  مخ  دزن  مخ 
تسا لآ  یفطصم و  حدام  ات  *** هنارت نیا  تسوا  زا  هتسیاش 

میئایربکربک هنیئآ  *** میئادخ تردق  رهظم  ام 
میدرک هداس  ناتب  يوس  يور  *** میدرک هداس  ورب  هچ  هیکت  ام 
میدرک هدابز  یهت  هظحل  کی  *** دوب نامسآ  هک  رگا  هناخمخ 
میدرک هداعا  اضق  مغر  رب  *** تافام هک  نیب  شیع  يداشرب و 
میدرک هدایپ  برط  بسا  زو  *** تام خر  ار ز  ریزو  هاش و  ام 
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میدرک هداز  كات  زو  كات  زا  *** كالفا كاخ و  شیوخ  هچ  تسمرس 
میدرک هداتسیا  تماق  زا  *** اپ رب  دوب  هتسشن  هنتف  ره 

میدرک هداج  ياجب  هداجیب  *** هدید شهر ز  رد  دمآ و  رای 
میدرک هدارا  ام  هک  مکح  ره  *** ریدقت دومن  اضقب  ارجا 

میدرک هدام  هاگ  رن و  یهاگ  *** جاویلغ نوچ  هناسفب  ار  هم 
میدرک هداد  تسد  هک  هنوگنآ  *** ار لد  تارکاذم  تسود  اب 

میدرک هدافا  ناکم  نوکرب و  *** نینوک لوسر  یگدنب  زا 
میئایربک ربک  هنیئآ  *** میئادخ تردق  رهظم  ام 

دمحم رف  رهپس  دیشروخ  *** دنسم شرع  ریرس و  كالفا 
دح دحا  ات  هدناسر  هیاپ  رد  *** جاب لسر  زا  هتفرگ  هبتر  رد 

دمحا دمحم  دحا  دومحم  *** لک ربمیپ  لبس  يداه 
هحفص 409} }

دلخم دوب  يدلخ  شقلخ  *** قرحم دوب  يران  شرهق 
دصقم تانکمم  هلمج  رب  *** دوصقم تانیاک  یتسه  زا 

دبعم دابع و  هطبار  مه  *** دوبعم لامج  هنیآ  مه 
دیؤم رفظم  روصنم  *** مظعم مرکم  رالاس 

دس دوب  ام  میحج و  نیب  ام  *** شدیدس تعیرش  نوناق 
دم زا  رزج و  دشک ز  شیوخ  رب  *** ایرد هچ  شتمحر  هرطق و  ام 

دلوی دلی و  مل  هبترم  رد  *** ار وا  ریظن  ادخ  تاذ  نوچ 
دیوگ هک  دوب  ازس  هللااب  *** شردق ولع  قلاخلا  لج 

میئایربک ربک  هنیئآ  *** میئادخ تردق  رهظم  ام 
تسا تاذ  نیع  تافصب  یئوگ  *** تسا تافص  زا  تاذ  هنیئآ 

تسا تاجن  هنیفس  هک  اریز  *** نایصع طیحم  زا  متسین  مغ 
تسا تانموس  رید و  هبعک و  رد  *** شلامج یلجت  راونا 

تسا تایح  همشچ  هیامرس  *** ششخب حور  ثیدح  یفرح ز 
تسا تارف  نآ  جاجا و  حلم  نیک  *** دنرحب ود  يو  رهق  يورهم و 

تسا تانیاک  دوجو  دوجوم  *** شدوجو زا  هک  هفرش  یلعا 
تسا تاهج  ددحم  هک  اریز  *** شیوسب ور  تسا  تهج  ره  زا 
تسا تام  هاش و  هدایپ  بسا  زا  *** وا خر  زو  تسا  ادخ  نیزرف 

تسا تاکز  هبح  بجوتسم  *** نامیلس وا  هاج  تلود  اب 
تسا تالو  تانم  قح  رب  رد  نوچ  *** عیارش وا  میوق  عرش  اب 

تسا تابث  شتلمب  هک  ار  ام  *** دشاب هبتر  شرع  هدوزفا ز 
میئایربک ربک  هنیئآ  *** میئادخ تردق  رهظم  ام 
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هحفص 410} }
یهانت یب  هلا  ضیف  نوچ  *** یهلا لماش  تمحر  يا 
یهابم ناربمیپ  دنتشگ  *** ملاع ود  رد  وت  يرکاچ  زا 

یهابت زا  یهانت  دوب  یم  *** ار ایربک  شرع  وت  نوع  یب 
یهاوگ تلالجب  دراد  *** كالفالا تقلخ  امل  كالول 

یهاو ریغ  قدص و  وت  هک  ینعی  *** لطاب ریغ  قح و  وت  هک  ینعی 
یهایس زا  يدیپس  تخانشن  *** تفطل دوبن  رگا  دمآ  اب 

یهاچ زونه  فسوی  يدوب  *** لسوت شیدوبن  وت  رب  رگ 
یهام بلق  ياج  ار  سنوی  *** دوب دبالا  یلا  تتفطاع  یب 

یهاس دوب  حیسم  خرچرد  *** مئان دوب  میلک  روط  رد 
یهاشداپ نوک  ودب  شداد  *** نامیلس متاخ  وت  مان  زا 

یهان وت  ایربک  روشک  رد  *** رمآ وت  ادخ  تکلمم  رد 
یهاج دنلب  زا  تدبیزیم  *** شکلد مالک  نیا  هک  هللااب 

میئایربک ربک  هنیئآ  *** میئادخ تردق  رهظم  ام 
ملاع ود  هدننک  داجیا  *** مظعا مسا  تفیرش  مان  يا 

مظعا شرعب  فرش  وزع  زا  *** تعفر هاج و  داد  وت  نیلعن 
مرحم دوبن  نیما  لیربج  *** وا رد  هک  مرح  نآ  مرحم  وت 

مسجم رظن  رد  هدش  یحور  *** دوب رگ  هیاس  تشادن  وت  مسج 
میدوب تتمحر  هرطق و  ام  *** دوب رگ  هیاس  تشبات  هرذ و  ام 

مدآ تدج  بآ  لگ و  ردنا  *** دوب ناهن  ربمیپ و  وت  يدوب 
مدآ دش  ردپ  رسپ  ردق  زا  *** وت زا  مدآ  دش  کلم  دوجسم 

میرم لجن  تسا  وت  مداخ  کی  *** نارمع روپ  تسا  وت  رکاچ  کی 
مدقم كاخب  تدز  هسوب  ات  *** نامیلس يردنکس  دروخ  سب 
متاخ تسه  تسد  تنیز  نوچ  *** یئایربک تسد  متاخ  وت 

هحفص 411} }
ملسم امب  دوب  هبتر  نیا  *** میراوتسا هچ  تیگدنب  رد 

میئایربک ربک  هنیئآ  *** میئادخ تردق  رهظم  ام 
جاب تهگردب  لسر  هدروآ  *** جات یفک  لق  رس ز  رب  يا 

جات نآ  تشگ و  تخت  بحاص  نیا  *** مج ردنکس و  تیگدنب  زا 
جاتنا تسا  مدقم  دصقم ز  *** مدقم ایبنا  رگ  دندوب 

جارعم رازه  تمدق  لوا  *** برق ملاع  ریسب  هدرک  یط 
جاوم رحب  دزنب  هرطق  نوچ  *** تسا یسیع  ردق  وت  هبترم  اب 

جاوفا دنکیالم  فص ز  فص  *** تردق عیفر  رد  مادخ 
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جالح راد  تخت  وت  رهم  اب  *** دورمن تخت  راد  وت  رهق  اب 
جاهنم وت  زا  درادن  هک  سک  ره  *** درادن هر  قدص  جهنم  رد 

جاح هلبق  ماقم  وت  يور  *** لد هبعک  فاطم  وت  يوک 
جاتحم وت  تعافشب  هلمج  *** قیالخ کیالم و  حاورا 

جاّهو جارس  يا  تتعاط  زا  *** قافآ رادم  يا  تتمدخ  زا 
میئایربک ربک  هنیئآ  *** میئادخ تردق  رهظم  ام 

لوا لقع  تسخن و  دوجوم  *** لسرم يایبنا  رخآ  يا 
لسرم لوسر و  یلسُرم و  مه  *** داجیا دوجو و  يدجوم و  مه 

لزنم باتک  ره  وت  تعن  رد  *** قافآ قافتاب  تسا  هدوب 
لقعم دنب  لاقع و  دیق  رد  *** تتاذ كرد  القع ز  لقع 
لضفا تانیاک  لضف ز  رد  *** ملعا تانکمم  ملع ز  رد 

لتخم رهد  مظن  وت  قرع  یب  *** هوای خرچ  ریس  وت  فطل  یب 
لطخا ریرج و  هچ  هغبان  هچ  *** تفگ وت  حیدم  زج  هک  هماچ  ره 

لمهم تسا و  لطاب  همه  اجکی  *** نایذه تسا و  قطان  همه  رسکی 
لتعم تسا  وت  حیحص  مکحاب  *** یماس ناربمیپ  ماکحا 

هحفص 412} }
لعشم رازه  رد  يرون و  کی  *** لیدنق رازه  رد  یعمش و  کی 

لقیص داد  بلق  هنیئآ  *** ثیلثت گنن  وت ز  یئاتکی 
میئایربک ربک  هنیئآ  *** میئادخ تردق  رهظم  ام 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تبیصم  رد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
نانملا کلملا  هللا  مالس  هیلع  نایملاع  دیس  بئاصم  زا  يذبن  ناتساد و  زاغآ 

لسر متخ  لبس  عمش  یندملا  یحطبا  *** لک يداه  يده  رون  قح  هولج  نیلوا 
لبس رون  یج  دردب  یحض  سمش  یتا  له  *** لق یحوا  امب  رومأم  رشان و  رشاح و 

« مالس فلا  هترضح  یلا  هللا  غلب  ***» مانا ردص  مما  ردب  مرح  هام  نید  هاش 
هللا الا  هلا  یفن  زا  سپ  تابثا  درک  *** هلا رس  نآ  دش  هللا  یلا  موق  یعاد 

هاگآ یهلا  دیحوتب  درک  ار  همه  *** هار يداه  یغز  دشر  يوس  تشگ  ار  همه 
دنداد تلاسر  ارجا  ضوع  شبوچ  گنس و  *** دنداد تلالم  جنر و  واب  موق  ازج  رد 

شرمق نوچ  خر  درزآ  رتش  هبمکش  زا  *** شرسب شتآ  بهلوب  نز  ماب  زا  تخیر 
شربخ لمهم  دمآ و  رامش  رحس  شزجعم  *** شرگ هلیح  یهگ  دندرمش و  باذک  هاگ 

ولگب شیابع  لهجوبا  دیچیپ  هاگ  *** ور یلین  شدش  دادیب  یلیس  زا  هاگ 
دندز گنج  هر  هاگ  نخس  حلص  زا  هاگ  *** دندز گنرین  هب  هچ  شلتق  یپ  زا  اه  گنر 
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هحفص 413} }
دندز گنز  ادخب  ار  ادخ  شرع  هنیآ  *** دندز گنس  وا  ینارون  یناشیپ  هب  نوچ 
لوتب يارهز  لد  رب  مغ  شتآ  دنز  ات  *** لوسر هتشک  دش  هک  سیلبا  یعادادندز 

بلاطوب ناهن  شیوخ  بعش  ردنا  شدرک  *** بلاط تواقش  لها  دندش  هچ  ار  وا  لتق 
بلاغ ناشیاب  رفک  دشن  هک  يدوجو  اب  *** بیاغ دش  افج  لها  رظن  زا  لاس  راچ 

دیسر هچ  سدقت  یلعت و  دنوادخب  *** دیسر هچ  سدقم  تاذ  نآب  هللا  ملع 
راتخم لوسر  هکم  زا  دش  هناخ  یندم  *** راچان تما  يراک  افج  تسد  زا  رخآ 

راسیز نیمیز و  رتاوتم  ترصن  حتف و  *** راصنا رجاهم و  شعمش ز  هناورپ  تشگ 
ماعطب ار  وا  دز  رهز  ینز  هی  دوهی  هک  *** ماکب مایا  هظحل  هدشن  هللا  شحول 

دزادنا ماکب  ریبدتب  ریدقت  تسد  *** دزادنا مانا  ماج  رد  هک  هداب  نآ  لجا 
دزادنا مادم  برش  رد  همه  ار  نافراع  *** دزادنا ماجب  تسد  نیا  زک  هداب  نآ  یقاس 
یم هعرج  دنک  شون  لجا  ماج  زا  دیاب  *** یط ددرگیم  هک  هدنب  ره  یتسه  رتفد 

جاود هنهک  یکیب  نکمتم  ملاع  ود  دش  *** جازم فعض  زا  یبن  رتسب  هب  داتفا  هک  ات 
جالع گرم  ار  هودنا  دش  هکینامز  ات  *** جاد بش  دش  ناهج  لها  همه  مشچ  رد  زور 
نیسح هاگ  نسح  هاگ  وا  هنیس  رب  دوب  *** نیسح هار  نسح  ياج  وا  ترضح  رد  تشاد 

هحفص 414} }
تشذگ هزاریش  داجیا ز  هحفص  قرو  *** تشذگ هزادنا  فعض ز  ضرم و  بلاغ  تشگ 
تشذگ هزات  يربخ  شفیرش  عمسرب  هک  ات  *** تشذگ هزاغ  زا  هطاشم و  هیاپ ز  ار  نسح 

زامنب دجسمب  رکبوبا  تسا  هداتسیا  *** زاب هدش  کنیا  هک  تسا  قافن  باب  نیلواک 
دش رترب  تمظع  رد  ادخ  شرع  زا  ربنم  *** دش ربنم  رب  دجسم و  يوسب  ناباتش  دش 

دش رس  زا  بآ  دمآ و  رسب  رمع  ارم  هک  *** دش رورپ  ناج  بل  ثیدح  ناشفا ز  رهوگ 
نینسح هگنآ  همطاف  یلع  لیزنت  یحو و  *** نیلقث تناما  مراد  موریم و  ناهج  زا 

لوبق دندرکن  دومرف  هک  هچنآ  لوسر  ز  *** لوسر دعب  زا  هک  رادغ  تما  بجع ز  يا 
لوقعب ریحت  تسا  هداتف  دندرک  هچناز  *** لوصا وز  عورف  تیاعر ز  دندومنن 

نامثع شتآب  تخوس  يروآ و  عمج  درک  *** نآرق زا  كرتشیب  ای  دلج و  دص  راچ 
وا هیرذب  دندومن  هک  اه  متس  نآ  و  *** وا ترتع  زا  سپس  نیز  مهد  حرش  کیب  کی 

وا تلم  هدعاق  هبت  دندومن  هک  *** وا تما  خر  داب  هیس  دندیپس  ور 
مرگج رارش  دزوسب ز  قافآ  مسرت  *** مررش ناج  رب  هدز  تنحم  شتاکاخوآ 

یبرع لوسر  حور  ادخ  قاتشم  تشگ  *** یبن هراب  رگد  هناخ  يوسب  دجسم  دش ز 
یبدا یب  نآ  هرهز  دبن  دندوب و  موق  *** یبهتلم زا  شنت  بات  بت و  دوجو  اب 

لاقم ياج  دوبن  نیا  تسا  دحا  هاگشیپ  *** لاؤسب وا  زا  یبلطم  یبل و  دیاشگ  هک 
هحفص 415} }

ساط رقاب  یملق  مرهب  دیرآ ز  تفگ  *** سان رورس  قح  تیآ  دوشگ  هدید  ناهگان 
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سانش دنوادخ  تسود  ادخ  دیدرگ  همه  *** ساپس دیرآ  هچ  هک  یتاملک  مسیون  ات 
احطب لوسر  لوق  نیا  دوب  نایذه  تفگ  *** ارهزلا قح  بصاغ  یلع  هللا  ۀنعل 
لیئارزع ناور  شرعلا  کلم  يوسب  دش  *** لیلج نامرفب  دنتشگ و  همه  قرفتم 

لیلع تسا  لوسر  هک  ور  یسک  هچ  ارهز  تفگ  *** لیزنت یحو و  طبهم  رد  تفوک  بداب 
تسا دوز  یمیلا  تقو  يردب  رد  تبون  *** تسا دوز  یمتی  ماگنه  ار  منینسح 

ادخ رما  زا  هدمآ  نیا  تسا  توملا  کلم  *** اشگب ار  رد  هک  هقیدصب  دومرف  هاش 
اهب ورف  فرش  زع و  نیا  هدماک  ارم  زج  *** اهر تسا  هدرکن  تسا و  هتفرگن  یسک  زا  نذا 

دیسر قافآ  دیس  یتبون  تبون  *** دیسر قالخ  هدژم  دش و  هدوشگب  هچ  رد 
دروآ تعاطا  تسود  زا  ربخ  زا  وا  رما  *** دروآ تعافش  تایآ  دمآ و  لیئربج 

دروآ تعارض  مسر  هر و  تسود  يوسب  *** دروآ تعاط  هلبق  يوسب  يور  یفطصم 
نیسح ياج  ام  ربمغیپ  هنیس  رب  دوب  *** نیسح يالوت  دوب  شسفن  رخآب  ات 

کلف تخیر  ناهج  ود  ماجب  هودنا  رهز  *** کلف تخیب  نایملاع  رسب  ملاع  كاخ 
هحفص 416} }

کلف تخیمآ  همه  تایح  دهشاب  رهز  *** کلف تخیسگب  همه  شیع  ماج  هتشر 
تسا ملقلا  فج  تبون  ار  هک  تبیصم  نیز  *** تسا مغ  هودنا و  تنحم و  زا  رپ  قافآ  همه 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تبیصم  رد 

ءایبنالا متاخ  دعب  ءاسنلا  ةدیس  یلع  يرجام 
دیدرگ یسوم  دش و  ثیدح  اروطب  لد  *** دیدرگ انیس  هنیس  لد  قرشم  ارمرم 

دیدرگ ارهز  هرهز  رهز  لد  ارم  ات  *** دیدرگ اضیب  دی  یسوم  زجعم  نیمه  هن 
تسا لد  رومعم  هناخ  لد و  روشنم  قر  *** تسا لد  روط  هریانو  لد  رون  طبهم 

یهگن میامنب  شحدم  رتفد  يوس  هک  *** یهر تسین  ارم  تسا و  مه  بجاح و  شتمصع 
یهنگ مرج و  هچب  ار  ادخ  یقاب و  دنام  *** یهم ود  ربمیپ  دعب  یهم  هلاس  هدجیه 

دندز داینب  مالسا ز  هشیر  رب  هشیت  *** دندز دادیب  شتآ  وا  هناخ  رد  رب 
زونه تسا  راخ  لد  ردنا  شا  هلان  ررش  *** زونه تسابیز  خر  شروج  یلیس  زا  یلین 

زونه تساضعا  زا  رهاظ  شیگتسخ  رثا  *** زونه تسای  رثب  شتآ  شا  هناخ  رد  ز 
هللا ناحبس  هثداح  نیا  دش  رادیدپ  هک  *** هانگ هچ  مرج و  هچ  ریصقت  هچ  درک و  اطخ  هچ 

دندنکفا اپ  هک ز  نید  همئاق  نآ  زا  هآ  *** دندنکفا ادخ  ریش  يولگ  ردنا  نسر 
دندنکفا اعد  بارحم  ربنم و  رد  هزرل  *** دندنکفا الع  شرع  رد  هلزلز  افج  ز 

دش رب  ربنم  دنوادخ ز  شرع  ات  هلان  *** دش ربمغیپ  ربنم  نطو  هچ  ار  يرماس 
هحفص 417} }

ررش تخورفا  هچ  تخوس  ارس  برد  شنمشد  *** ردپ نارجه  بات ز  یب  تقاطیب و  دوب 
رقم كاخ  يور  درکو  دش  طقس  شنسحم  *** رد هتخت  زا  هچ  دنتسکشب  ار  شیولهپ 
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تلتق یمرج  هچب  دیوگ  دریگ و  ار  شرع  *** تلئس زور  هک  تسا  ریغص  لفط  نامه  نیا 
کلف مشچ  یبن  بلق  نآ  زا  تسا  ناشف  نوخ  *** كدف بصغ  یلع و  قح  ندرب  زا  هآ 

کی کی  شنورد  مخز  رب  هتخیر  کمن  هک  *** کمن قح  نیبب  دندروخ و  همطاف  کمن 
دندرک رثوک  یقاس  نسح و  نیسحاب و  *** دندرک ربمیپ  دعب  یبن  لآ  اب  هچناز 

شومخ درک  ناوتن  زگره  هک  تسا  هلعش  هچ  نیک  *** شورخب هنیدم  لها  لد  تشاد  شا  هلان 
شوه تقاط و  رگد  تسین  رس  تفر ز  ام  باوخ  *** شود هک  دندومن  ضرع  نید  رورس  تمدخ 

زور ای  ربمیپ  تخد  دنک  هیرگ  بشب  ای  *** زوس ناج  دمآ  هلعش  ار  همه  ارهز  هآ 
كاراز یبوچ  هیاس  رد  دمآ و  عیقبب  *** كاپ رهوگ  نآ  رب  نوچ  یلع  ماغیپ  درب 

كالول لوسر  نارجه  درک ز  رس  هیرگ  *** كاپ لد  نیزح و  بلق  نسح و  نیسح و  اب 
تخرد دندومن  عوطقم  هتفر و  بش  مین  *** تخسلد یهورگ  اپ و  یب  رس و  یب  يا  هقرف 

ولهپ شتسکش  ود  ره  رد  هتخت  دگل و  *** وا يرامیب  ثعاب  دش  هچ  هک  یسرپب  رگ 
ور شتشگ  رمع  دادیب  یلیس  زا  یلین  *** وزاب شتسخ  ذقنق و  شدزب  هنایزات 

دوب همه  ناج  شتآ  شرگج  رارش  هک  *** دوب همطاف  رگج  رب  ررش  هچ  هللا  ملع 
هحفص 418} }

راچان دوخ  قح  قاقحا  یپ  یهاوگب  *** راصنا رجاهم و  بش ز  لهچ  هللا  تمصع 
رارک امش و  قیدصتب  میئآ  رضاح  *** راهن ماگنهب  دنتفگ  همه  دیبلط و 

میراد تدارا  مسر  هر و  میئآ و  رضاح  *** میراد تداهش  هلمج  كدف  رما  یپ  زا 
قافو مسر  رسب  دندربن  هدرک  ناهن  ور  *** قافن دحلم ز  هقرف  نآ  دش  هچ  ادرف  زاب 

قابط عبس  ۀهج و  شش  يدش  شاک  ۀهجکی  *** قافآ ردنا  هلزلز  یلع  بیذکت  دش ز 
نونج تشد  رد  همه  ناریح  هلاو و  لدیب و  *** نوگن راسنوگن و  هتفلا  هتفشآ و  همه 

دوشگب تیصوب  شفیرش  لعل  نوچ  بل  *** دومن هار  ندبب  شفعض  هک  هظحل  نآ  يراب 
دود نامرف و  تبون  ار  همطاف  دسر  نوچ  *** دوهش بیغ و  لصحام  يا  هک  تفگ  یلع  اب 

راپسب مکاخب  لسغ و  هد  نک و  مطونح  دوخ  *** رادرب بش  ارم  شعن  يدحا  دشابن  ات 
دندز دادیب  شتآ  نم  هناخ  رد  رب  *** دندز داینب  همدص ز  ارم  هکنانآ  ینعی 

دندز داجما  رورس  يا  متروص  رب  همطل  *** دندز دالوا  نم و  رب  كدف  بصغ  زا  همدص 
يرثا مربق  هک ز  ای  يربخ  متافو  ز  *** يربخ مگرم  دنبایب ز  هک  مهاوخن  یم 

ناهن كاخ  رد  همطاف  نت  درک  بش  مین  *** ناوت بات و  نورب  تسد  زا  دش  هچ  ار  یضترم 
ناور تشگ  ناور  حور  یلع  مسج  زا  رخآ  *** نامز رود  کلف و  يافج  تبیصم ز  او 

لال هقطان  زا  رصاق و  نایب  ز  ییحی »  » هتشگ *** لاح هچب  مغ  نآ  زا  دش  منادن  هللا  یلو 
هحفص 419} }

مالسلا هیلع  یلع  هرابرد  تما  یئافویب 

همئالا با  یلع  ۀمغلا  جارس  دعب  ۀمالا  يرجت  یف 

http://www.ghaemiyeh.com


درک یم  ار  الب  ماج  یلع و  دصق  درک  *** درک یط  ار  ارس  ود  لوسر  ود  کلف  هچ 
درک یپ  رد  یپ  تنحم  مدبمد و  همدص  *** درک يو  دصقب  درک و  یم  زیربل ز  ماج 

نینح بازحا و  ردفص  دحا  ردب و  حتاف  *** نینسح باب  دمآ و  یبن  رهص  تبون 
یلزی مل  دحا  تافص  تاذ و  هنیآ  *** یلزا ملع  هشیر  ادخ  قشع  رهوج 

یلووالا یلاو و  فرش  جاتلا  ةرد  *** یلع العا و  یلاع و  یبن  نیعلا  ةرق 
يدمص يدحا  يدبا  یلزا و  *** يدبا ياشگراک  یلزا  يامنهر 

دندنکفا نیتم  لبح  يولگ  ردنا  نسر  *** دندنکفا نیرب  شرع  رد  هلزلز  يا  هقرف 
دندنکفا نیمزب  ارهز  ترضح  دگل  زا  *** دندنکفا نید  هناخ  رد  هک  هنخ  راسب  يا 

تسرپ هلاسوگ  هدش  یسوم  تما  نوچ  همه  *** تسد زا  ربمیپ  نید  ادخ  نیئآ  هداد 
فازگ فال و  همه  دندورس  دنچ  ینخس  *** فالخب تفالخ  بصغ  رب  هدش  هفیقث  رد 

فاصنا مسر  رود ز  بدا  مسر  زا  جراخ  *** فال هدز  ار  نایژ  ریش  يرسمه  ناهب  ور 
دندرب دجسم  يوس  تعیب  یپ  ار  یلع  ات  *** دندرب دیؤم  شاب  وا  هقرف  دوخ  رهب 

نیبم نآرق  تایآ ز  يروآ  عمج  درک  *** نیشن هناخ  یلع  تشگ  قح و  رکبوب  درب 
نیمالا حور  هلزنا  دق  هک  تسا  یباتک  نیا  *** نینچ موق  نآب  دومرف  عمجم و  رد  درب 
باطخب باتکب و  تجاح  هچ  میباتک  یب  *** باوجب شباتک  نید و  نزهار  نآ  تفگ 

هحفص 420} }
لمج باحصا  دمآ و  ریبز  رکم  تبون  *** لش هب  ور  گس و  گرگ و  زا  هچ  تشذگب  راک 

لبه تال و  وا  زا  دنتشگ  هیواه  رد  داش  *** لمع هفرط  نآ  هچ  رکبوب  رتفد  زا  دز  رس 
ماشب تخوس  یبن  نید  همئاق  وا  زا  هک  *** ماشب تخورفا  شتآ و  یکی  هرصب  زا  دزرس 

دیسر نیعلا  یلا  سأرلا  نم  مالسا  رسک  *** دیسر نیقارعب  دمآ  هچ  ماش  زا  شتآ 
دیسر نیب  رد  هیداعلا  وب  رامع ز  لتق  *** دیسر نیفص  هیواعم و  مزر  تبون 

نیب تفر ز  یبرع  عرش  وا  زا  هک  *** نیمکح رارق  صاع و  نب  هلیح  زا  هآ 
تشگ ادیپ  ناهجب  يو  زا  هک  بوشآ  سب  يا  *** تشگ اپ  رب  وا  رد  هک  یمزب  لدنجلا و  ۀمود 

تشگ اجنآ  نیسح  لتق  نسح  رهز  هیام  *** تشگ اهنت  نید  هشنهاشب  ملظ  نیمه  هن 
هعاسلا موقی  موی  یلا  تساوخ  اه  هنتف  *** هعاطلاب اولمع  ام  ار  هغبان  رسپ 

داد دص  رتخا  هنیک  کلف و  يافج  ز  *** داد ور  جراوخ  گنج  هعقاو  نآزا  دعب 
دابب داد  نید  دش و  رفاک  هک  تفگ  يرگد  *** داد وز  شدود  دنوادخ و  دناوخ  یکی  هک 

هابت هلمح  یکیب  ار  ناتفص  هب  ور  درک  *** هابور رب  دسر  هک  يریش  هچ  هللادسا 
نانع فطع  دنک  ماش  يز  هک  راصنا  تساوخ  *** ناور دیدرگ  هچ  هفوک  يوسب  رگید  راب 

هحفص 421} }
نامز لها  زا  یتریغ  یب  همهنیا  نوچ  دید  *** ناهم ناهک و ز  شدومنن ز  تباجا  سک 
کیدزن ار  یلع  گرم  امنب  برای  تفگ  *** کیرات شمشچب  زور  هیس  ماش  نوچ  تشگ 

ار مهرم  ملد  مخز  رگد  تسا  ریذپن  *** ار ملاع  رگنب  ممشچب  هریت  ادخ  يا 
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ار مجلم  رسپ  تواقش  يازفیب  وت  *** ار مک  شیب و  ندیدرگد  تسین  یتقاط 
باضخ هلمج  ارم  شیر  نیا  رس  نوخ  زا  دنک  *** بارحم ردنا  دیآ و  زامن  ماگنهب  ات 

مشکب نارود  تنحم  همطاف و  تقرف  *** مشکب نایفس  هداز  متس  دیاب  دنچ 
مشکب ناج  رب  لد و  رب  ملا  گنس  مغ  راب  *** مشکب نان  ود  تنم  نید  يرای  یپ  زا 

دش دح  دودح و  زا  زواجتم  شنایب  هک  *** دش دمحا  رب  دش و  نم  رب  هک  ملظ  اسب  يا 
نیعل يدارم  ماطق و ز  ریبدت  هک ز  *** نید هش  ياعد  ریت  نیرق  تشگ  فدهب 

نیجع رهز  اب  يریگ  ناج  يریشمش  هک ز  *** نیرب شرع  رد  هلزلز  دش  هلغلغ  نیمز  زا 
دیهان ناج  ناویک  لد  هدرزآ  دش  هک  *** دیشروخ زا  يرمقلا  قش  دش  یلاله  ز 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تداهش  رد 

مالسلا هیلع  نیدلا  بوسعی  نیدحوملا و  دیس  ةداهش  یف 
مانالا ریخ  یصو  نید  کلف  باتفآ  *** مایص مایا  تشذگب ز  هچ  زور  هدجیه 

ماقم شرع  دنک  شرف  زا  دهر  ات  دش  تقو  *** مامت تشگ  شتنطلس  یتبون  تبون 
موثلک يارس  بیز  دوخ  مدقم  زا  داد  *** مولع زنک  نید  نزاخ  مهدزون  بش  رد 

راطفا ریش  نآ  زا  هزور  ادخ  ریش  دنک  ات  *** راز رتخد  شرب  دروآ  کمن  نان و  ریش و 
راذگم ناریش  رب  ردنا  شروخ  رهب  ریش  *** رادرب مدزن  ریش ز  ناه  هک  دومرف  هاش 

هحفص 422} }
نبلب  بل  دهن  ریش  ور  هچ  يرآ ز  يرآ  *** نهد دولاین  ریش  زا  هش  دوبرب و  ریش 

زاین تشاد  ادخب  دوخ  زا  هدش  دوخ  یب  هاگ  *** زار فشاک  اضق  رارسا  دیدرگ ز  هاگ 
زاب هدبعش  نیا  کلف  يا  اور  هدیدرگ  هچ  زک  *** زاب هدبعش  کلف  اب  نخس  تفگیم  هاگ 

نوخب هقرغ  یلع  شیر  افج  غیت  زا  دوش  *** نوگلگ دیآ  نرتسن  هیصان  نوخز  هک 
بانط روج  زا  یتخادنا  مندرگ  رب  هاگ  *** باطخ روپ  رسمه  نیکز  میدرک  هاگ 

باسح زور  زا  نک  مرش  افج  تسا  باسحیب  *** بارحم ردنا  ینز  مقرفب  ریشمش  هاگ 
میتی هنیک  زا  دوش  منیسح  رهد  يا  یمرش  *** مین ود  هصغ  زا  لد  تسار  نسح  خرچ  يا  یمحر 

داهن صالخا  قدص ز  قبط  رب  ناج  دقن  *** داد وز  وا  دود  هار و  رد  دمآ و  نورب  سپ 
داتف شرع  رد  هلغلغ  دش  هلزلز  نیمز  رد  *** دارمب يدارمراک  دسر  هک  ات  بجعیا 

کعم هللا  ورم  ربکا  هللا  یلو  یک  *** کلف ار ز  کلم  لیخ  یمه  همغن  نیا  دمآ 
ورم هار  ره  يداه  يا  هک  لاکیم  دناوخ  *** ورم هاگآ  قح  رس  زا  یک  لیربج  تفگ 
ورم هاج  کلف  هاش  يا  هک  موثلک  تفگ  *** ورم هاش  يا  هک  همغن  نیا  دزب  رد  هقلح 

نیمرح ماما  تشگ  ناور  بارحم  يوس  *** نینسح زن  هش و  تفریذپ  موثلک  هن ز 
ملع تشارفارب  كالفا  رب  هناخ  ادخ  نآ  *** مدق هچ  دز  ادخ  هناخ  قح  هناخ  يوسب 

هحفص 423} }
مه زا  یشاپ  هک  تقونآ  دش  زیخرب  تفگ  *** مجلم نب  افج  باب  رب و  هداتفا  دید 
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راهنا لابج و  حول و  ملق و  یسرک  شرع و  *** راهن لیل و  کلف و  خرچ و  یمزر و  نامسآ و 
دیئازفا شرع  بارحمو ز  دمآ  زامنب  *** دینش زار  ناذا  تفگ  دش و  ماب  يوس  سپ 

دیشک ریشمش  دمآ و  افق  مجلم ز  نبا  *** دیحو هاشنهش  دروآرب  هدجس  زا  رس  نوچ 
تفاکشب ربمیپ  بلق  یلع  قرف  نیمه  هن  *** تفاکشب ردیح  كرات  افج  غیت  زا  ملاظ 

بارخ تشگ  نید  هراب  یلع  قرف  ات  ود  دش  *** بارت هب  نید  هش  داتفا  هچ  لیربج  تفگ 
بارت تخیر  سک  همه  قرف  هب  مایا  ینعی  *** بارحم بارت  تخیر  رس  هب  هآ  بارتوب 
هبعکلا بر  تزف و  یمه  تفگ  نامداش  *** هبرض نآ  زا  دش  داش  نید  رورس  بجع  يا 

دیدرگ نارجه  بش  نوچ  نسح  مشچ  رد  زور  *** دیدرگ ناشیرپ  هتسخ  لد  بنیز  ربخ  نیز 
دیدرگ نامیشپ  تخس  یشور  جک  زا  کلف  *** دیدرگ ناماس  رس و  یب  الب  تشد  فص  رس 

دنتشگدجسم دراو  نانک  هیوم  نانکوم  *** دنتشغآ نوخب  هدید  یبن  دنزرف  ود  سپ 
بات بت و  ردنا  مبنیز  مغ  تسا ز  هداتف  هک  *** باتش هب  مدیرب  هناخ  يوس  دومرف  هاش 
باوخب دوب  یلع  مشچ  يدش  رادیب  وت  یک  *** بابرالا بر  تیآ  يا  هک  حبص  اب  تفگ 

هحفص 424} }
هاوگ شاب  ادخ  دزن  ازج  زور  افو  ز  *** هلا ياربک  تیآ  نیهب  وت  يا  نم  رهب 

نیبب رازاب  هچوک و  رب  هنهرب  رس  *** نیبب راز  دوخ  هتسخلد  بنیز  یلع  ای 
نیبب راهطا  ترتع  یسکیب  رب  هاگ  *** نیبب راربا  دیس  یگنشت  رب  هاگ 

هدش شود  ورب  بیز  ار  همه  هنایزات  *** هدش شوغآ  مه  هلمج  الب  جنر و  مغ و  اب 
مامت ردب  يا  هک  هاش  رس  هب  بنیز  تفگ  *** ماگ هچ  ماش  هر  يوس  ودع  هفوک  زا  دز  رب 

ماش هب  دیشروخ  هب  همولظم  بنیز  دوریم  *** ماش هب  میناور  لافطا  نم و  يریسا  هب 
اجک رازاب  هچوک و  اجک  راز  بنیز  *** اجک رایغا  لفحم  اجک  رای  مرح 

دیود هک  مناوتن  نالیغم  راخ  يورب  *** دیدن مایا  هدید  ممدق  كاخ  هکنم 
دیزی مزب  يوسب  مراذگ  ياپ  ور  هچب  *** دیشک تخر  مکلف  هبارخ  يوس  هر  هچ  ز 
مما رخف  هگ  هسوب  يدب  هک  ینابل  رب  *** متس بوچ  افج  تسد  زا  دنز  منیب  هب  ات 

هار مه  یئامن  هار  مه  وت  هک  تقیقحب  *** هاگآ قیاقح  رس  همهب  يا  یلع  ای 
هاگن هاشیا  ینک  رگ  دوش  هچ  ییحی »  » يوس *** هللا نیع  يا  شتلاح  رب  یئانیب  وت  نوچ 

تفجن الا  یتنج  ادخ  دهاوخن ز  یم  *** تفتک ردنا  زجب  دشابن  شیهانپ  هک 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  تداهش  رد 

رهطملا رهاطلا  رهطلا  ربکالا  طبس  ةداهش  یف 
نسح مولظم  دیس  لزا  نسح  رهظم  *** نحم تشد  هش  هولج  ینسح  یشوپ  زبس 

نلع ّرس و  هنیآ  ادخ  يور  رب  هتشگ  *** نسح يوخ  نسح  يور  یبن  ثاریم  هدرب 
هحفص 425} }

الجب لامجب و  نادزی  هولج  رهظم  *** لاعتم ریبک  هللا  یلو  ربکا  طبس 
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سدق مرحم  فرش  زع و  مرح  میرح  رد  *** سدق ملاع  زا  قح  یلجت  رون  نیلوا 
سدق ماوت  شفرش  ۀیشم  مام  زا  هداز  *** سدق همه  مدقمه و  رفسمه و  رسمه و 

مئاد شماودب  مئاق  همه  شماوقب  *** مئاق شتاذ  هب  داجیا  ملاع  همئاق 
وا يراتفرگ  ملاع ز  لد  دش  ررش  رپ  *** وا يرالاس  تبون  ردپ  دعب  دش  هکنوچ 

وا يراک  افج  نایفس و  هداز  زا  هآ  *** وا يرای  یب  هآ ز  یسکیب و  زا  داد 
واب درک  افج  ساملا  هدوس  زا  هچنآو  *** واب درک  ارس  ود  لوسر  نیک  زا  هچناز 

ماش هچ  دندرک  همه  حبص  هک  موق  نآزا  هآ  *** ماش روشک  يوسب  هفوک  تسارآ ز  رگشل 
ماما دهع  دوخ  يدهع  دب  دنتسکشب ز  *** مائل عمج  رد  همه  قافن و  لها  زا  همه 
وا رس  رب  افج  دادیب و  هر  زا  دنتخیر  *** وا رگشل  ایح  مرش و  یب  هک  هاتوک  هصق 
شوج دز  ندیشک  هداجس  یپ  زا  يرفاک  *** شود زا  شدوبر  هعارد  دمآ  یملاظ 

شورخ هب  تیمح  ربمیپ ز  لآ  دندمآ  *** شوه تقاط و  رس  درب ز  نارب  دروخ  يرجنخ 
دومن سانسن  هقرفنآ  شرب  زا  رود  هک  ات  *** دومن سابعلا  لضفلاوبا  غیت  رب  تسد 

دوشگ راب  شکلف  نیادم  طاباس  يوس  *** دوبن هراچ  رگد  هچ  تمیزع  درک  خسفنم 
هحفص 426} }

دومن هنیک  زا  هیبعت  افج  رهز  اصع  رد  *** دوهی ناملسم و  دورطم  يروک  یلصوم 
نمز ناطلس  هرعن  الع  شرع  ات  تفر  *** نسح مولظم  هش  ياپب  درب  ورف  نوچ 
دیدن هراپ  دص  لد  جالع  رهب  هراچ  *** دیدن هراچ  رگد  هیواعم  حلص  زا  زجب 

دیدن هراک  افج  مصخ  ربب  الا  نتفر  *** دیدن هراوآ  نطو  زا  رگم  هراپ  دص  لد 
حالص دوبیمن  لاحنآ  رد  حالصا  زج  هک  *** حالصا قیرط  دومیپ  هب  ماش و  رد  تفر 

دیسر مانشد  همه  ار  یبن  طبس  شرمث  *** دیسر ماجناب  هک  مد  نآزا  حلص و  نآ  زا  هآ 
دیسر مایا  هنیک  کلف و  قافن  ز  *** دیسر ماع  ءالم  ردنا  شنتفگ  ازسان 

تسب همطاف  یلع و  اب  کلف  دهع  نیمه  هک  *** تسکش هکنیا  دوبن  مالسا  هشیش  نیلوا 
رارق ربص و  شلد  تما ز  يدهع  دب  درب  *** راک ره  زا  دیشک  تسدو  نطو  ردنا  دمآ 
راکب تسا  يراک  یپ  لهاله  رهز  ارم  هک  *** راگن همان  دش  رصیق  يوس  هب  هیواعم  ات 

تسرفب نمشد  فکزا  میگدوسآ  رهب  *** تسرفب نم  يوس  ساملا  هدوس  زا  يردق 
شرطخ زا  يوشن  لفاغ  هک  تشونب  همان  *** شرب داتسرف  ساملا  هدوس  زا  يردق 
شرثا ینیب  هن  هک  ات  نکم  ملظ  یسکب  *** شرگج يزاسن  هراپ  یهدن  ناملسمب 

كاله هظحل  کیب  تسه  کمس  هچنآ  دوشیم  *** كامس ایرد ز  يوس  یناشفب  رگ  هرطق 
داینب دوب ز  لدب  هک  تواقش  ناز  *** ار وا  دای  زا  هچ  تفر  نورب  دهع  نآ  رخآ 
ار وا  داد  رگد  رما  رز و  میس و  هدعو  *** ار وا  داتسرف  هنوعلم  هدعج  يوسب 

بارخ تشگ  شلد  لاح  نسح  دیشونب  نوچ  *** بآ هزوک  رد  هچ  تخیر  افج  رهز  نآ  یبش 
هحفص 427} }

درک هچ  راز  لدب  ار  متا  هللا  رهظم  *** درک هچ  راکمتس  خرچ  متس  منادن ز  یم 
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درک هچ  راتخم  ربمغیپ  هراپ  رگجب  *** درک هچ  راربا  دیس  رگج  اب  نیک  رهز 
نیلقث لوسر  طبس  دلب  ایآ  دش  هچ  *** نیسح دزن  رد  هچ  تفر  نسح  لاح  ربخ 

ررش گنس  لدب  وا  رگج  رارش  دز  *** رتسب رد  ناکم  هکنوچ  ندب  فعض  زا  درک 
رگج نوخ  ناشدمآ  مشچ  گشا ز  ضوع  *** رسپ ردارب ز  شدزنب ز  دنتشگ  عمج 

تشط نک  رضاح  هک  همولظم  بنیز  اب  تفگ  *** تشذگ راک  رگج و  شتشگ  هچ  رهز  زا  هراپ 
رگج تخل  لد و  نوخ  زا  هدش  ولمم  دید  *** رظن درک  وا  رد  تشط و  یکی  دروآ  بنیز 

دوب هچ  بات  نت  ربص و ز  وت  لد  زا  درب  هکنآ  *** دوب هچ  بآ  نیا  رد  دندرک و  هچ  هزوک  نیا  رد  هک 
نیع ترق  لد  توق  یبن  ارهزب و  یک  *** نیسح مولظم  دیس  نید  رورس  اب  تفگ 

نیمرح جرب  همیا  روخم  هزوک  نیا  زا  بآ  *** نیب هظحل ز  نیا  موریم  نم  هک  تسا  وت  تبون 
شطع زور  ار  وت  لتق و  ارم  تسبآ  زور  *** شطع زوس  زا  وت  هتشک  موش  بآ  زا  نم  هک 

وت نکسم  الببرک  دوب  كاخ  يورب  *** وت نماد  يور  تسا  گرم  مد  رد  نمرس 
وت نت  دنامب  كاخرب  ورس  ین  رس  رب  *** وت نمیا  زا  دوب  یلوخ  رسیا و  رد  رمش 

ترگج اب  وت  ربکا  یلع  غاد  دنکچ  *** ترسب درآ  هچ  سابع  مغ  منادن  یم 
دیسر ماغیپ  هچ  تسد  ربز  تباجا  درک  *** دیسر ماجناب  مایا  مغ  ار  نسح  نوچ 

هحفص 428} }
دیسر مامتاب  هرود  یلع  هچ  ار  یبتجم  *** دیسر ماش  ار  همه  طاشن  حبص  کلف  ز 

نکفب سک  افج  ریت  هدزن  ار  يا  هتشک  *** نسح راکفا  لد  رای  یب  دیس  نآ  زجب 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  تداهش  رد 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  ةداهش  لیلجلا  بطخ  لوا 
دمآ قافآ  سفنا و  رد  هلزلز  بجعیا  *** دمآ قاشع  تبون  دش و  هزات  مغ  رود 

دمآ قاط  رگا  تفج و  رگا  يدرب  رگ و  وت  *** دمآ قاتشم  وتب  اهلد  هک  قشع  يا  یلاح 
قشع يا  داجیا  دصقم  لزا  زور  زا  يدوب  *** قشع يا  داجما  هرمز  لدب  شتآ  يدز 

نیسح قافآ  دیس  يا  کلابقا  ماد  *** نیسح قاشع  رورس  يا  تلالجا  لج 
نیسح قالخا  نسح  يا  کل  ملاعلا  قلخ  *** نیسح قالخ  رهظمیا  یملاع  قلاخ 

یلثملا برض  يداد  افوب  ار  ناقشاع  *** یلزا ملع  هشیر  ادخ  قشع  رهوج 
ادخ نوخ  یئوت  هتشگ  ادخ  وت  ياهب  هک  *** ادخ نوزخم  هنیجنگ  رهوگ  نآ  یئوت 

ادخ نونکم  تمکح  يرهاظ و  تردق  *** ادخ نوتفم  یتشگ و  ادخ  قوشعم  وت  مه 
یمدق ثودح و  رس  ناکم  نوک و  زا  ضرغ  *** یملق حول و  ینعم  دوخ  لد  نابز و  ز 

ماما  میرادن  هک  وش  ادخب  ام  يداه  *** مانا رخف  يا  هک  دنتشون  همان  نایفوک 
ماقم زاس  ام  هدیدمغ  هدید  لد و  رد  *** مارخب نامارخ  ورس  يا  نمچ  نیا  يوسب 

نینچ لصف  رد  وت  لصو  اشوخ  هک  وش  نامهیم  *** نیمز تسا  زبس  يراس و  لگ  يراج و  اهبآ 
هحفص 429} }
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هللا مسب  ام  هدرپ  ارسب  ینامهیم  *** هللا مسب  ام  هدرتسگ  هرفس  رس  رب 
هللا مسب  ام  هدرورپ  هدش  ناج  لد و  رد  *** هللا مسب  ام  هدروآ  تمحرم  تمعن و 
تسام هشیت  ام  نخان  ام  هنیس  ام  هوک  *** تسام هشیپ  ینکهوک  تفص  داهرف  وتیب 

دندرک ناکیپ  هزین و  زا  رجنخ و  زا  شباک  *** دندرک نامهم  یئاریذپ  بوخ  نیرفآ 
دندرک ناشطع  بل  اب  شندب  هراپ  هراپ  *** دندرک نارپ  كوان  فده  ار  شرکیپ 

باوجب شیافج  ریت  دیسر  بآ و  دبلط  *** بآ بل  ردنا  هک  میدینشن  ار  نامهیم 
لیقع لجن  دوخ  هداز  ومع  موق  نآ  يوس  *** لیدب هبش و  یب  هش  هفوکب  داتسرف  سپ 

لیبس يداه  ددرگ و  امنهار  ار  همه  *** لیلد مالساب  دنیوج  همه  ملسم  ات ز 
دندرک تعیدو  دنداهن  نهر  ناج  لد و  *** دندرک تعیب  هدمآ  قافن  لها  رازه  یس 
دایز دهع  لد  رهم ز  ار  هفیاط  نآ  تفر  *** دایز نبا  دیسر  هفوک  يوس  هکینامز  ات 

دایز دایز و  لآ  یلع  هللا  ۀنعل  *** دایز هاوخ  مک و  هاوخ  رس  تشذگب ز  بآ 
دنتسخ ملسم  لد  نوچ  ادهش  هاش  بلق  *** دنتسب ملسم  يراتفرگ  رهب  رمک  هک 

اشگ هعلق  بلط  مزر  يرو  مان  يرگشل  *** افق شلیخ ز  دمآ و  نورب  هناخ  زا  حبص 
اج همه  زا  وس  همه  زا  تاجن  هار  دش  هتسب  *** ارس هن  لزنم  هن  رای  یب  دش و  اهنت  هاش 

داتفا شراب  هک  دوب  مغ  لزنم  نیرخآ  *** داتفا شراذگ  هصقلا  يا  هناخ  ردب 
هحفص 430} }

بیرغ هآ  رثا  بیرغ و  ماش  زا  هآ  *** بیرغ هاک  رگج  زوس  رگج  هآ  زا  هآ 
بیرغ هاگیب  ندرک  نطو  دای  زا  خوآ  *** بیرغ هاگآ  لد  بیرغ و  راکفا  بلق 

رتبا دحلم و  همه  رجاف  همه  ملاظ  همه  *** رفاک زا  رتب  رهشکی  ملسم و  کی  هصاخ 
تشرس هزیکاپ  ملسم  يا  هک  تفگ  بداب  *** تشهب ياروح  تریغ  ینز  هناخ  بحاص 
تشون هچ  تمانب  عنص  ملق  ینیب  هب  ات  *** تشنک هچ  دجسم  هچ  يامیپ  هب  دوصقم  هار 

تسا نطو  نابیرغب  اجنآ  دش  ماش  اجک  ره  *** تسا نم  ياج  اج  همه  مبیرغ  تفگ  شخساپ 
يراد نابیرغ  رهب  دوخ  لزنم  رد  ياج  *** يراد نامهم  يرادهگن  باترا  بشما 

يراد نامیاز  هرهب  را  هد  هار  منمؤم  *** يراد ناملسم  نیدرا  ملسم  هدراب 
نم هناریوب  ياج  ادخ  جنگ  يا  نکب  *** نم هناخ  دروخ  یسب  هچ  رگ  نز  تفگ 

رقم هدرک  ام  هناخ  رد  ملسم و  هدماک  *** ربخ درب  دش و  رادربخ  هچ  نز  سپ 
ریس كاپ  نآ  يراتفرگ  رومأم  درک  *** رتب لیز  ازع  یهورگ ز  هناجرم  روپ 

دینشب نمیا  رسیا و  اغو ز  روپیش  وغ  *** دینشب نمشد  رگشل  هلغلغ  ناهگان 
هابور لیخب  هک  يریش  هچ  تشگ  رو  هلمح  *** هادف انریص هللا  نورب  هناخ  زا  دمآ 

هللا الا  هملعی  هک ال  تشگ  ردقنیا  *** هارب دنکفا  هک  تسد  رس و  اپ و  اب  يا 
دندز گنز  نوخ  هنیئآ ز  هچ  راسخرب  شک  *** دندز گنس  شردقنآ  ماب  بل  رب  نایفوک 

ولهپ رب  افق  ار ز  وا  دز  هزین  یملاظ  *** وس همه  زا  اغد  مصخ  واب  تشگ  رو  هلمح 
هحفص 431} }
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ورب هچ  شدیسر  غیت  ناهدب  نادند  تخیر  *** وزاب ار  وا  متس  گنس  تسخ ز  يرفاک 
نایژ ریش  یهاگهاگ  نابزب  درآ  روم  *** نامد لیپ  دنزب  يرآ  دوش  رپ  نوچ  هشپ 

نمشد روج  يراتفرگ  ریجنز و  ریش و  *** نسر گنس و  زا  نت  تسد و  شدش  هتسخ  هتسب و 
نت بات ز  رس  شوه ز  لد و  تقاط ز  درب  *** نلعب شیانز  دنزرف  نتفگ  ازسان 
ازس تسا  وت  هشداپ  رب  وت و  رب  ازسان  *** انز لسن  يا  هک  هناجرم  هدازاب  تفگ 

دینش تفگ و  افسا  او  واب  درک  یتعاس  *** دیبلط ار  اغد  دعس  رسپ  تیصوب 
دیما دیرادم  چیه  افوب  یفوک  هک ز  *** دیهش هاش  يوسب  مصولخ  ضرع  ناسرب 

ناشلد نیگنس  رسمه  دوشن  اراخ  گنس  *** ناشلگ بآ و  رد  هتشک  افو  یمخت ز  تسین 
دنربن نامیلس  نامرف  نمیرها و  همه  *** دنربن نایاپب  دنیاپن و  دهع  نایفوک 

دنربن نارب  كوان  مدز  الا  یبآ  *** دنربن نامهم  رب  رد  متس  گنس  زج  هیده 
دنهد زوس  ناج  رجنخ  وا  یئاریذپ  رد  *** دنهد زودلد  كوان  مدز  نامهم  بآ 

دادش هن  دنک  دورمن  هن  هک  یملظ  تساوخ  *** دالج زا  دایز  نبا  دانع  لها  رورس 
دانع رس ز  دش  هچ  هدیربب  دتفا  ماب  نت ز  *** دایص مادب  هک  مد  نآ  رد  دیص  دتف  هک 

دندنکفا مالس  فلا  هل  هک  ار  ندب  ناک  *** دندنکفا ماب  زور ز  نامه  مالسا  تشط 
شنت دندنکف  هار  رسب  يزور  دنچ  *** شنحم زا  ناجو  مغ  زا  لد  بت و  زا  نت  تسر 

هحفص 432} }
شنفک لسغب و  تخادرپ  هک  مینادن  یم  *** شندب رب  وس  همه  زا  دیسر  لافطا  گنس 

دنشک رازابب  دندنب و  هب  ياپ  نس  رب  *** دنشک راز  رگا  یمولظم  هک  میدینشن 

قارعب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتفر 

قارعلا ضرا  یلا  قافالا  دیس  ۀمیزع 
لد یئاشامت  قلخ  وا  یئاشامت  لد  *** لد یئاوسر  یپ  دمآرب  هدرپ  یب  قشع 

لد یئابیکش  مزع  دشن  هچ  ار  ناج  رس و  *** لد یئادیش  هزاوآ  دش  رهش  هرهش 
شیپ رد  دیآ  هچ  وزاب  شدنکفا  اجک  ات  *** شیوخ لد  مامز  میداهن  قشع  فک  رب 

للخ تفای  يده  ناکرا  لد  لها  لد  نوچ  *** لدب هنشت  هش  هچ  هرمعب  درک  دوخ  جح 
للع تسا و  جنر  تبون  یبن  دالوا  رب  هک  *** لجوزع دمحا  شرعب  داتفا  هشعر 

دمآ يریسا  تقو  ار  هدزمغ  بنیز  *** دمآ يریم  یهاش و  انز  لآ  تمسق 
نیسح دوبعم  یناف  انف  تاقیمب  دش  *** نیسح دوصقم  هبعک  يوس  مارحا  هتسب 

نیسح دودرم  هفیاطکی  لبقم  هلبق  *** نیسح دوهعم  رعشم  فرش و  تافرع 
تشاد ینابرق  ود  داتفه و  دمآ و  انمب  *** تشاد ینازرا  فرش  نوچ  الببرک  يوسب 
قارعب زاجحب و  ینیسح  روش  دش  زاس  *** قاقش فلاخم ز  تخیگنا  رب  هک  یئاونز 

قابط عبس  لد  زورفا  ررش  ینیسح  ز  *** قافن لها  هنب  يراصح  كرت  یلباز 
تسا رگد  یئان  مد  ردنا  رگد  یئاونین  *** تسا رگد  یئاون  روش و  مجعب  ات  برع  زک 
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ندش هراوآ  نطو  زا  رصحنم  ار  هراچ  *** ندش هراچ  هر  هتسب  رثا  رهاظ  دید 
هحفص 433} }

ندش هراوخنوخ  رجنخ  مدز  هراپ  هراپ  *** ندش هراک  افج  مصخ  متس  ریسا  ای 
لاحر ّدش  دنک  رفاک  يوسب  هنیدم  ز  *** لایع لها و  اب  هک  دید  دوخ  هراچ  رصحنم 

نینح بازحا و  رد  باوبا  حتاف  یک  تفگ  *** نیلقث لوسر  ربق  رسب  دمآ  یبش 
نیسح راک  هدش  راوشد  هک  فیلکت  تسیچ  *** نیع ترق  لد  توق  ناج  تحار  تمدوب 

دیهش هنشت  بل  سکیب و  موش  بآ  بل  ای  *** دیزی مکح  يوریپ  منکب  نونکا  دیاب 
وت تمرح  هگن  بوخ  وت  تما  دنتشاد  *** وت تما  زا  نمب  دمآ  هک  روج  اسب  يا 

وت تما  وت ز  ترتع  رگم  دندوبن  ای  *** وت ترتع  وت  تیرذ  قح  ردنا  تمرح 
ولگب ات  رگج  رهز  زا  هتفات  يرگد  *** ولهپ هتسکش  روج  دگل  ار  یکی  هک 

دوب رب  شبآ  هک  دیدرگم  باوخ  نآ  ردنا  *** دوب رب  شباوخ  تخاس و  ناور  هدید  زا  بآ 
دوب رب  شباوث  يوس  یفطصم  هولج  *** دوب رب  شبات  بت و  رکیپ  هک ز  یباوخ  دید 

لیتق هنشت  بل  وت  يدرگ  هتساوخ  ادخ  هک  *** لیحر لبط  نزب  هفوک  يوس  زیخرب و  تفگ 
مرح لها  یهرمه  یپ  فیلکت  تساوخ  *** مما رخف  نید  رورس  اسک  لآ  سماخ 

مقر شقن  نیا  هدمآ  اضق  کلک  زک  دید  *** ملق حول  رب  هچ  باب  نیا  رد  تسا  هتشون  هک 
ریجنز زا  یکی  هتسخ  رگج  هزین  زا  یکی  *** ریسا راوخ و  ار  همه  دنیب  هتساوخ  ادخ  هک 

هحفص 434} }
درک یناملظ  بش  نوچ  ار  همه  نشور  زور  *** درک یناشیرپ  راهظا  یبن  عادو  رد 
درک یناهنپ  هب  درک و  نایع  رارسا  یسب  *** درک ینارون  دقرم  نآ  زا  تمه  بلط 

باتش دوصقم  هبعک  بلط  ردنا  درک  *** باوث لین  فرش و  ولع  يادوسب  سپ 
لاحر ّدش  الببرک  يوسب  هنیدم  ز  *** لایع لها و  اب  هبطصم  کلف  ناطلس  درک 

لالج ّزع و  مرح  میرح  ناراد  هدرپ  *** لامش زو  نیمی  شدرگب ز  راهطا  لآ 
دمآ يراز  مسوم  مغ  هدنا و  تبون  *** دمآ يراوس  تقو  رفس  مزع  ار  همه 

بکوک نازورف  دوب  تمظع  جربب  هک  *** بنیز احطب  هم  يرغص  تمصع  ترضح 
بداب ناناوج  سابع و  ربکا و  مساق و  *** بکرم رب  دهن  ياپ  رفس  رهب  ات  تساوخ 

نابز درو  ناهن  رکذ  ناشیسرکلا  ۀیآ  *** نانع دروآ  فکب  نیا  باکر  تشاد  ارف  نآ 
يو یپ  زا  نیسح  نامیتی  راکفا و  دوخ  هک  *** یپ دوب ز  شرفس  نیا  رگد  يراوسکی 

يد تبون  ار  همه  راهب  رمع  نشلگ  *** يدج لابندب  هداتفا  شعنلا  تانب  هچ 
لامش زو  نیمی  شنانس ز  رمش و  هدمآ  *** لاحر دش  يو و  يراوس  هعفد  نیا  رهب 

وا يولهپ  رب  هدمآ  نانس  بعک  نانس  ز  *** وا يوزاب  نس  رب  هتسب  هتسخ و  رفس  نیا 
وا يوسیگ  نوخب  هتشغآ  هدز  لمحمب  رس  *** وا يور  نمشد  یلیس  رثا  یلین  هدرک 

تسیرگن یپایپ  مصخ  هلهله  يداش و  *** تسیرگن ین  رسب  ردارب  كاپ  رس  نوچ 
هحفص 435} }
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شیاضعا هیس  درک  متس  هنایزات ز  *** شیاپ نالیغم  راخ  زا  دش  هدرزآ  هاگ 
شیاوأم اقلط  بارش  مزب  رد  هاگ  *** شیاج هبارخ  تشگ  الب  ماش  رد  هاگ 

دینش تفگ و  دش  هک  هچنآ  افج و  بوچ  زا  هدید  *** دیزی مزب  رد  هک  هچنآ  زا  نسلالا  تلک 

البرکب تیب  لها  دورو 

البرکلا دورو  ءالتبالا  لوا 
دوشگ رالاس  هلفاق  مغ  هودنا و  راب  *** دوشگ راب  هلفاق  الب  تشد  يوسب 

دوشگ رارسا  ملاع  زا  ربخ  شوخ  همان  *** دوشگ رای  يوس  رای  زا  یهر  یئامنهر 
تسلا رازاب  هتفای  وا  زا  یمرگ  قنور و  *** تسلا رارسا  رایسب ز  هدش  وا  رد  تبث 

باکر هدرک  کبس  ار و  نانع  هدرک  نارگ  شوخ  *** باوجب ار  قح  یعاد  نانز  کیبل  همه 
باطخ هدوب  لزا  دهع  ار  همه  شوه  شوگ و  *** بآ بل  ردنا  بل  هنشت  دوخ و  ناج  زا  ریس 

دز ملاع  همهب  شتآ  دش و  ادیپ  قشع  *** دز مد  یلجت  شنسح ز  وترپ  لزا  رد 
تام هدش  هدایپ  دنداهن و  بسا  نتلیپ  *** تالف تشد  نآرد  قشع  هش  ناریزو  نآ 

تارف طاش  هیرام و  دش و  هتفگ  اونین  *** تافص هدنخرف  هش  ار  نیمز  دیسرپ  مان 
تسا الببرک  یبلطیم  را  رگد  مان  تفگ  *** تافص هدنخرف  هش  ار  نیمز  دیسرپ  زاب 

لاقع تقو  ار  هلفاق  هلحار  دوب  هک  *** لاحر دیئاشگ  تسا  لیحر  تقو  یط  تفگ 
لالجا لوزن  دیئامنب  دش  نیا  لزنم  *** لاجم تسا  گنت  هک  ربص  هر  دیئاشگب 

هحفص 436} }
تسامش  نابنج  هلسلس  ادخ  رادید  قوش  *** تسا هدش  نامیپ  تبون  نم و  دهع  مسوم 

نیا تسا  تاجاح  هلبق  انم  فیخو و  رعشم  *** نیا تسا  تاقیم  ملامآ و  هبعک  مرُحم 
نیا تسا  تاجانم  لها  همزمز  زا  مزمز  *** نیا تسا  تآرم  هدرک و  اقب  نکر  رد  هولج 

نم ربکا  یلع  سابع و  رفعج و  مساق و  *** نم رغصا  یلع  هبعک  نیا  ینابرق  تسه 
رازه تسیب  دص و  هفوک  هپس  زا  دش  عمج  *** رارق راد  نید  هش  رب  دش  هچ  تشد  نآ  يراب 

راثد هدومنب  همه  ار  یلع  دالوا  نیک  *** راعش هدرک  یگمه  ار  یبن  دافحا  ضغب 
گنجب هدادلد  همهو  نیک  هدوسآ ز  همه  *** گنجب هدامآ  همه  حلص و  هدوسآ ز  همه 

تارف بآ  هرد  ادیب  دنتسب ز  موق  *** تاجن کلف  رب  دش و  مرحم  هام  متفه 
تایح بآ  بلب  دمآ  بل  گشخ  ناس  رضخ  *** تامم رما  تایح  مکح  بل  دوب ز  ار  هکناو 

مرح لها  هلغلغ  نیرب  شرع  ات  تفر  *** ملا بات  شطع  زوس  زا  هک  زور  مهد  ات 
تفرگ هاش  مرح  لها  ربص ز  تقاط و  *** تفرگ هار  رس  هچ  یحایر  رح  شلوا 

تفرگ هاگآ  هنیس  رب  هچ  تسد  بداب  *** تفرگ هللا  یلا  لابقا  هر  دمآ  رخآ 
میا هدمآ  هانپ  هب  اجنیا  هثداح  دب  زا  *** میا هدمآ  هاج  تمشح و  یپ  هن  رد  نیا  زا  تفگ 

دانع لها  يا  مکل  فا  هک  موقاب  تفگ  *** داهج نذا  اب  دمآ و  شرسپ  مالغ و  اب 
دایز دیدرب  هیضام  مما  يافج  هک  *** دایز دنزرفب  داب و  ادخ  نعل  امشب 
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هحفص 437} }
دوب دادش  هن  دورمن و  هن  نوعرف و  هن ز  *** دوب داع  قرف  رد  امش  مان  زا  گنن 

بابک تسا  هدومنن  شلایع  لافطا و  لد  *** بآ هر  حلص و  رد  نامهمب  تسا  هتسبن  سک 
بات بت و  رد  يوبن  میرح  تسا  هدنکفن  *** باوص تسا  هدرمشن  نامهیم  نتشک  سکچیه 

تسین هک  تسین  يرگج  رد  شطع  زوس  بجع  يا  *** تسین هک  تسین  يرثا  ار  ناگتخوس  هلان 
بیبحب تقیرط  ریپ  یتبون  الص  دز  *** بیصن هچ  تداهش  تشگ  رح  هب  زورنآ  يراب 

بیکش درب  وا  زا  يریشمش  رگشل و  نآ  زا  تشک  *** بیتع موق  هظعوم  زا  سپ  وریپ  نآ  دمآ 
دمآ شادهش  ياقل  قوش  رسب  شوخ  *** دمآ شیافق  ملسم ز  هجسوع  رسپ 

درم نز و  رارق  هنادرم  تمه  زا  درب  *** دربن تشد  نکش  فص  نآ  يرکاش  سباع 
درد يریشمش  هن ز  یملا و  شریت  هن ز  *** درک نوریب  ندب  نشوج ز  ورس  زا  دوخ  دوخ 

دندز گنج  فصب  شنیمزب  نیز  رس  زا  *** دندز گنس  متس  شکاپ ز  رکیپ  رب  هکسب 
بلس هدیشوپب  مالسا  رد  رانز  هدنک  *** بهو بلک  ینب  موق  هیصان  هرغ 

بعت جنر و  یسب  موق  شکمشک  زا  دید  *** بلط رای  یب  هش  زا  دومن  راکیپ  نذا 
شرب دندنکف  همیخ  رد  دوب  شردام  *** شرس دندیرب  هدرک  ادج  تسد  ندب  زا 

هحفص 438} }
ار رس  نآ  دنکف  هراب  رگد  موق  يوس  هک  *** ار ردام  نآ  هنادرم  تمه  رگنب 
ار رگشل  زا  ود  همیخ  همئاق  اب  تشک  *** ار رواد  هرب  میداد  هچ  میریگن  هک 

داهج تسین  نانز  فیلکت  هک  دهج  امنم  *** داهد ریخ  تبقاع  تقح  دومرف  هاش 
ریس شتوهال  ملاع  یبن  ظفح  زا  هدش  *** ریضخ نبا  ریرب  رالاس  ار  نادمه  موق 

ریخ شرما  تبقاع  طسو و  ادتبا و  *** ریط قطنم  دب  هتخومآ  يوز  نامیلس  لب 
تشادن دومرف  هک  هچنآ  گنس  لد  ردنا  رثا  *** تشادن دوس  اغد  موق  نآب  داد و  اهدنپ 

يداع موق  هتشک ز  رگد  عمج  اب  تشگ  *** يدان تیاده  هشیپ  يده  ریپ  نآ  يراب 
يوادیص هفیاط  زا  دب  هک  همامتوب  *** يوارلا لاق  دمآ  شیپ  هچ  رهظ  لوا 

هاشیا تسا  زامن  وت  اب  مسوه  رگید  راب  *** هاشیا تسا  زاین  زار و  هماگنه  تفگ 
دمآ داینب  هب  وت  زا  زامن  بابرا  راک  *** دمآ داجما  هلبق  تجک  يوربا  هک  يا 
دمآ دایرفب  بارحم  هک  تفر  یتلاح  *** دمآ دای  رب  وت  يوربا  مخ  مزامن  رد 

داب لصاح  ار  وت  تسا  زامن  شاداپ  هچنآ  *** داب لماش  قح  تمحر  ار  وت  دومرف  هاش 
لوسر طبس  نید  هش  زامن  رهب  یتعاس  *** لوهج موق  نآ  زا  یلاهما  هچ  دندیبلط 

لوصحب يدارم  چیه  امشب  دناسرن  *** لوبق تسین  امش  يزامن ز  تفگ  یملاظ 
ریت یپ  زا  افج  ریت  الب  ناراب  وچمه  *** ریرش موقنآ  زا  دمآ  یلو  هداد  شتلهم 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  هیثرم  رد 

يرغصلا ۀقیدص  دبک  یتزلف  ءاثر  یف 
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مانب دروخ  مغ  هکس  ار  هدزمغ  بنیز  *** ماع شروش  هلحرم و  نآ  رد  رمالا  مظع 
مامت ربص  شلد  دش ز  نت  تفر ز  شتقاط  *** مانا ناطلس  يراکفا  يرای و  یب  دید 

هحفص 439} }
لالب ود  لاهن و  ود  لازغ و  ود  لارم و  ود  *** لامج دیشروخ  ود  دروآ  همیخ و  رد  تفر 

ردق بش  ود  فرط  ود  زا  دیدپ  ردب  کی  هدرک  *** ردب ود  هدنبات  هدنشخر  خر  زا  لاله  ود 
ردصب هدامآ  هدش  ار  الب  ریت  بلط  *** ردصب هار  افو  مزب  رد  هتفای  یکی  ره 

ار مدرم  مغ  هداد ز  هیس  كاخ  رب  ياج  *** ار مجنا  خر  هدرک  هیس  مشچ و  رد  همرس 
دنمک هام  رب  هچ  رانلگب  رارط  دعج  *** دنپس ران  رب  هچ  راسخرب  لاخ  یمشاه 

دنلب ورس  رب  هدز  تماق  يدازآ  هنعط ز  *** دنجخ کلم  زا  خر  دنقرمس و  عاطقا  بل ز 
نول هدش  ریغتم  ار  رسپ  ود  نآ  شطع  زا  *** نوع شمان  يرگد  دمحم  دوب  کی  مان 

مراد ربکا  یلع  هار  ینابرق  رهب  *** مراد رفعج  هللادبع  ود ز  ره  نیا  تفگ 
مراد رتخا  ود  دیشروخ  خر  رون  وچمه  *** مراد ردارب  دنزرف  یخرب  رسپ  ود 

مدروآ امش  هار  رد  يزاب  ناجرهب  *** مدروآ الببرک  يوسب  هنیدم  زا 
مدرک نمشدب  تسود  هرب  یناغمرا  *** مراد ندرگب  هچ  ار  رسپ  ود  ره  نیا  نفک 
مدرک نمادب  هک  اهلگ  هچ  وت  ناغمرا  *** مدرک نشلگ  هژم  نوخ  شیوخ ز  نماد 
وت بکوک  نم  رتخا  دوبن  شاک  کلفب  *** وت بنیز  دوش  وت  يادفب  ردارب  يا 

لوبق زورما  ینک  بنیز  ینابرق  ود  نیک  *** لوتب رازلگ  لگون  يا  میعدتسم  وت  زا 
لوصا لصا  هدمآ و  عورف  يانبم  وت  يا  *** لوسر يور  زا  لجخ  میآ  ینک  در  ارم  رو 

وت نمرخ  زا  هشوخ  مربب  رگ  دوش  هچ  *** وت نماد  زا  هتخیوایب  هام  ناس  هشوخ 
هحفص 440} }

تسا سب  ماکان  هنشت و  طش  بل  ردنا  ندنام  *** تسا سب  مایا  تنحم  ار  وت  دومرف  هاش 
تسا سب  ماب  بل  یماش ز  ندناشفا  شتآ  *** تسا سب  ماش  رفس  ردنا  ندش  يریس  اب 

نزم دنب  رسپ  ود  نیا  مغز  ار  لد  ياپ  *** نزم دنزرف  ود  غاد  زا  رگج  ردنا  ررش 
يربن یئاجب  هار  يرپس  هدایپ  هر  *** يرذگ نالیغم  راخ  رب  هک  هدنام  ردقنا 

يرگولج ینشور و  رد  هدمآ  ردب  هچ  هک  *** يرگن ار  نم  نت  یب  رس  هزین  رسب 
ربم شرع  يوربآ  نیمزب  ناشفیم  نوخ  *** ردم ربص  نهریپ  نزم و  لمحمب  رس 

داد یهاوخ  رصب  کشا  ارم ز  لافطا  بآ  *** داد یهاوخ  رذگ  هفوک  يوسب  ار  نتشیوخ 
داد یهاوخ  رسپ  ود  نیا  ردپ  باوج  هچ  *** داد یهاوخ  رگج  نوخ  زا  دوخ  یلست  رگ 

دشاب یضام  لبقتسم و  هاگآ ز  هک  ای  *** دشاب یضار  هلحرم  نیا  زا  هللادبع  هچ  زا 
ارم داد  رسپ  ود  ره  نیا  ینابرق  نذا  *** ارم داتسرف  هچ  رهوش  هک  تفگ  شبنیز 

ارم داشان  هوابون  ود  زاس  شکشیپ  *** ارم دای  الببرک  رفس  رد  نک  تفگ 
دنبای تداهش  ضیف  نید  هش  باکر  رد  *** دنبای تدارا  مسر  بدا و  قیرط  ات 

دیعس تخب  زا  مکل  ًائینه  ود  ره  اب  تفگ  *** دیهش هاش  زا  هچ  نذا  زجع  هبال و  اب  تفای 
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دیپس هاش  رب  دیئامنب  ردام  يور  *** دیشک دیشوجب و  دیشوکب و  دیشورخب و 
دیوش هتشغآ  دوخ  نوخرد  هکرعم  فصب  *** دیوش هتشک  ات  هک  دیشوکب  هصرع  نیا  ردنا 

هحفص 441} }
دنتفر ام  لد  ربص  نت و  مارآ  وچمه  *** دنتفر اجیه  فص  ردنا  هتفای  نوچ  نذا 

دنتفر ات  دش  هتخاس  یسب  هتشک  زا  هتشپ  *** دنتفر ادعا  رگشل  يوس  تسود  رب  زا 
ناشردام رب  دنزرف  ود  دنتشگ  هتشک  *** ناشرس رب  ودع  هچ  دز  افج  غیت  تبقاع 

دوش هدرب  رسپ  ود  لتق  تشاذگن ز  مان  *** دوش هدرزآ  لد  هک  ردارب  میب  زا  بنیز 
دوش هدروخ  یغ  هک  ای  دهد  يور  یملا  *** دوش هدرمژپ  هدرسفا و  یلگ  يداب  ای ز 

تسیرگن مرکم  دنزرف  ود  شعن  يوس  هن  *** تسیرگ هن  بنیز  هثداح  نآ  رد  درک  ناغف  هن 

مالسلا هیلع  مساق  ترضح  تداهش  رد 

مالسلا هیلع  نسحلا  نب  مساق  نمتمؤملا  هللا  یلو  ةداهش  یف 
دمآ نامیتی  لاوحا  شسرپ  تبون  *** دمآ نایاپب  هصغ  رپ  هصق  نیا  حرش 

دمآ ناج  لد و  توق  يردب  رد  يروخ  نوخ  *** دمآ نآ  میتی  لاوحا  رب  هتسیاش  هچنآ 
میتی ّرد  زا  رتشیب  اهبب  يّرد  تسین  *** میعن باحصا  رب  رد  درخ  بابرا  دزن 

نسح یمیتی ز  رد  اهب  ورف  اب  دوب  *** نحم تشد  هش  لالجا  هدرپ  ارس  رد 
نمی لعل  وا  يداش  انز  هتسش  نوخب  خر  *** نمچ ورس  وا  يداشمش  تماق  زا  لجخ 

وا يداشانز  هتشگ  تفص  هچنغ  لدگنت  *** وا يداماد  ترسح  لدب  تشاد  نید  هش 
دوبر هولج  همز  دیشروخ و  نسح ز  رد  هکلب  *** دوب هدراچ  هم  هولج  رد  هلاس و  هدزیس 

دوشگ تسب و  شیتقاط  یب  هر  ربص و  رد  *** دومن هناناج  هر  ردنا  نتخاب  ناج  مزع 
رظن درک  نآرب  وزاب و  دومنب ز  زاب  *** ردپ ذیوعت  دای ز  شدش  لاح  نآ  ردنا 

هحفص 442} }
دینع موق  متس  زا  الببرک  فص  رد  *** دیشر دنزرف  هردان  يا  هک  هتشونب  دید 

دیهش زور  نآ  وشب  داهجب و  امنب  دهج  *** دیحو رای و  یب  هدش  تیومع  هک  ینیبب  نوچ 
ناسرب شمامت  ردب  فرش  تلالهب  *** ناسرب شمالس  مورحم  نم  زا  ورب و 

وا نماریپ  هتخوس  يوش  هناورپ  هچ  ات  *** وا نماد  زا  هظحل  نکم  هاتوک  تسد 
وا نشلگ  زا  یلگ  تداهش  ناتسلگب  *** وا نمرخ  زا  هشوخ  دهد  تسد  تدیاش 

مساق يا  ياشگب  تعافش  کلم  يوس  هر  *** مساق يا  يا  رگب  تداهشب  تداعس  ز 
ار يداش  لد  يزورفا و  لد  راهظا  درک  *** ار يدازآ  طخ  رس  فکب  تشاد  دمآ و 

اریداماد بش  مباضخ  تسا  نوخ  شوخ ز  *** ار يدابآ  هد  نذا  رگن و  مبارخ  هک 
زاین طخ  ماوت  نامرف  طخ  رب  دوب  هک  *** زاوج طخ  هدب  نیب و  ردپ  طخ  ومعیا 

تسیرگ هکسب  زا  دش  شوهیب  دمآ و  شورخب  *** تسیرگن تفأرب  هچ  ردارب  طخ  رب  هاش 
تسیرگجنوخ یگنشت و  بل  تبون  شکنیا  *** تسیربخ تنیسح  لاح  زا  رگم  ردارب  یک 
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دنک دازآ  هک  هدنب  دص  ود  رجا  دربب  *** دنک دای  ام  هک ز  يزور  وت  نیکشم  کلک 
نیسح لافطا  يراز  شطعلا و  هلان  *** نیسح لاوحا  زا  يراد  يربخ  ردارب  يا 

نیسح لامج  هچنآ ز  دهد  تسد  دنز  رس  *** نیسح لاماپ  هنیس  رس  هب  دمآ  هچناو 
دمآ یلاخ  وت  ياج  الببرک  فص  رد  *** دمآ یلاعتم  تماقم  هکیدوجو  اب 

هحفص 443} }
ینم داشان  رطاخ  یمرخ  ثعاب  *** ینم داماد  وت  هک  مساقب  دومرف  هاش 

ینم دالوا  رطاخ  تیلست  بجوم  *** ینم دای  اج  همه  رد  نسح و  راگدای 
ار همطاف  دوخ  هوابون  وتب  مدنب  دقع  *** ار همه  میامن  داش  نسح  هدومرف  رما 

سورعو داماد  هبطخ  زا  دش  هبطخ  رد  مرگ  *** سومان ار  ادخ  هک  دمآ  همیخ  يوس  سپ 
سویأم ناج  زا  لد و  زا  لب  رگیدکی  هن ز  *** سوسفا سوسفا  يداماد  هچ  یسورع و  هچ 

نسح مولظم  دیس  لدب  شغاد  دنام  *** نفک داماد  يداشلد  هماج  نتب  دش 
داشان لد  هبت  لاح  هیس  شیع  هلجح  *** داماد نوخ  هدش  شباضخ  هک  یسورع  هچ 

دارمب یلوصو  هن  مارمب و  یلوصح  هن  *** داد شبآ  یسک  هن  ماعط و  درب  یسک  هن 
ماع رضحم  انز  لآ  اغد  موق  لفحم  *** ماش رد  نکیلو  شیزینک  تشگ  وگتفگ 

دیرد ربص  نهریپ  دز و  كاچ  نیتسآ  *** دینش هچ  فلاخم  يازفا  مغ  ياغوغ  گناب 
دیشک تخر  لدجب  هدوشگ  نیلعن  دنب  *** دیبلط يراوس  بسا  داهج  مزع  یپ  زا 

لاله دیسوبب  دیهان  هچ  دیشروخ  ياپ  *** لاصخ هدنخرف  هم  نآ  باکرب  اپ  نوچ  درک 
رقسب یماش  قرزا  رسپ ز  راچ  ناور  دش  *** ررش تخورفا  رب  هک  شغیت  فت  زا  دمآ و 
رظن دوب  اغو  تشد  يوسب  ار  نید  هاش  *** رسپ راچ  نآ  یهاوخ  نوخ  یپ  قرزا  دمآ 

هحفص 444} }
نیسح زوسناج  هلان  نیرب  شرع  ات  تفر  *** نیسح زور  هیس  تشگ  یلع  مشچ  دش  هریت 
گنلپ گنج  رپس  هر  مرح  يوهآ  هدش  *** گنج هتخوماین  لفط و  نم  مساق  ادخ  ياک 

گنت هدش  مساقب  راک  نونک  هک  هد  یترصن  *** گنهن سنوی ز  شتآ و  لیلخ  هدناهر ز  يا 
دومن كاچ  سرف  گنت  ات  قرزا  رس  زا  *** دومن كاپ  نیمز  تول  نآ  زا  هدازهش  غیت 

یلج ریشمش  هب  مالسا  خر  زا  كرش  گنز  *** یلع هچ  رگشل  یپ  رد  یپ  هلمح  زا  درک 
یلی نادیم  سراف  شفرط  ره  ناهبور  *** یلدریش یشک  ریش  ینژوا و  ریشب  وا 

بایرد ار  دوخ  مساقومع  ناج  يا  تفگ  *** باکرز اپ  یهت  درک  نتب  مخز  سب  دروخ 
ادج هدازهش  رس  دیامن  نت  زک  تساوخ  *** ادخ رهق  زا  ربخ  یب  دزا  لآ  یملاظ ز 

ادص هچارد  زا  لیخ  دزب  تخس  نید  تسس  *** ادهش هاش  تبرض  نت  دنکفا ز  شتسد 
لاح هچب  مساق  هنیس  دش  هک  هللا  ملع  *** لادج گنهآ  دش  دندومن و  هلمح  وا  موق 

درک یط  ار  دزا  لیخ  همه  رمع  رتفد  *** درک یپ  رد  یپ  هلمح  اغد  موق  نآ  هب  هش 
درک ین  نوچ  اون  دنب  رهب  شاف  ودع  ز  *** درک یغ  زا  دش  هر  ادیپ  هولج و  کی  درک 

مساق يادص  تشگ  ادز  شوه  شهگان  *** مساق ياقل  رهب  اغو  مرگرس  دوب 
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تسا سفن  رخآ  هتسب و  هر  هتسکشب و  هنیس  *** تسا سب  گنج  نکم  هلمح  وجم  مزر  ومع  یک 
هحفص 445} }

تسا سر  تسد  وت  نماد  رب  هن  ياپ و  ارم  هن  *** تسا سوه  تیور  ندید  رگد  راب  ملد  رب 
وا هنیس  هدش  بسا  مس  لاماپ  دید  *** نم هنیئآ  رگ  هولج  يوس  درک  رظن  هش 

درک هچ  هآ  زا  قح  شرع  هنیآ  اب  هاش  *** درک هچ  هاش  لدب  شرجه  مغ  منادن  یم 
درک هچ  هللا  ملع  شراز  هتسخ  ردام  *** درک هچ  هاگآ  لد  ادخ و  يانیب  مشچ 

شومخ هاگناج  متام  نیز  ییحی »  » هچ ای  *** شورخ رشح  فصب  ات  یمه  تسار  نامسآ 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تداهش  رد 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاابا  سانلا  ۀصالخ  ةداهش 
اضق تصش  زا  دمآ و  اضق  تسد  زا  هچناز  *** اضق تسد  زا  ردق  فسأت  تسد  رسب  دز 

اضق تسدمه  دمآ و  اضق  زارمه  قشع  *** اضق تسباپ  هدش  ملاعب  قافآ  تسد 
قشع هاگآ ز  لد  اضق و  ربهر ز  تسد  *** قشع هاگ ز  اضق  هگ ز  لدب  تسا  درب  تسد 

یتسد ار  الب  تسا  یهاگ  تنحم و  یهگ  هک  *** یتسد ار  اضق  تسد  نورب  تسا  نیتسآ  ز 
یتسد ار  الببرک  يرس  تشگ  فجن  رد  *** یتسد ار  ادخ  تشگ  دش و  هولج  رد  قشع 

دوب سابع  ترضح  زا  هیرام  رد  تسد  *** دوب سان  هش  تدابع ز  بارحمب  رس 
شودب بآ  یهت ز  گشم  یکی  تشاد  دمآ و  *** شورخ دید  ناغف  تفای  مرحب  هنیکس  نوچ 

شورفب ناج  رخب  بآ  دنهدب  رگ  ناج  خرن  *** شوه تقاط و  شطع  دوب  امرس  زا  ومع  یک 
هحفص 446} }

میبل هنشت  ام  ینامیتی و  ياقس  وت  هک  *** میبت بات و  رد  همه  باذع و  جنر و  رد  همه 
نیبب لاح  هدش  هدرسفا  شطع  زا  ار  همه  *** نیبب لافطا  تلاح  نک و  يور  مرحب 

نیبب لایس  شتآ  رگن  هدرسفا  لد  *** نیبب لاب  رپ و  هتسکشب  هتسخ  ریاط 
رایب بآ  ربب  گشم  ورب و  دوز  نک  دهج  *** رایب بات  ناسر  بآ  ام  هتسخ  نتب 

تسه تقاط  نتب  تسد و  ندبب  زونه  هک  *** تسد ناشطع  هش  نامادب  لضفلاابا  دز 
تسکش تسب و  ملد  تسد و  مرح  لها  هلان  *** تسد نت  رب  نارگ  راب  ارم  بآ  یب  تسه 

ارم راک  هدش  تسد  زک  نک  يریگتسد  *** ارم راکیپ  تصخر  ادخ  تسد  يا  هدب 
تسا شف  هلعش  نآ  هنیس  ناشف  هعلش  نیا  لد  *** تسا شطعلا  همزمز  کلفب  ات  مرح  ز 

تسا شغ  لاح  رد  رغصا  بعت و  ردنا  ربکا  *** تسا شمکنم  نآ  رکیپ  طسبنم و  نیا  تسد 
تسا ملع  متسدبو  تسد  ندبب  مزونه  هک  *** تسا متس  مراین  بآ  رگا  لافطا  رهب 

ینم راکفا  رطاخ  تیلست  بجوم  *** ینم رادملع  وت  ردارب  دومرف  هاش 
ینم راکیپ  فص  ردنا  نکش  رگشل  تسد  *** ینم رای  نآرد  تسد  دهد  هک  تبیصم  ره 

دنکش یم  مرح  لها  لد  هتشک  يوش  رگ  *** دنکش یم  ملع  هکنوچ  دنکش  رگشل  تشپ 
دومن راونالا  علطم  همه  راکیپ  فص  *** دومن راکیپ  فص  رد  دورو  تفای  نوچ  نذا 
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دومن رارک  خر  قدنخ  ربیخ و  رد  هک  ای  *** دومن راتخم  دمحا  دحاب  دوخ  هرهچ 
هحفص 447} }

ادخ تسد  یلع  غیت  نورب  درک  نیتساز  *** تادخ تسمرس  هدش  ینیسح  قشع  یم  ز 
دنکف راود  دبنگ  يوس  هکرس  اسب  يا  *** دنکف رافک  رکیپ  زا  هک  تسد  اب  يا 

دنکف راب  ررش  غیت  زا  ررش  يداعا  رد  *** دنکف رایس  تباث و  رد  هلغلغ  نید  بطق 
دمآ حاورا  ضباق  فرش  حابصم  رون  *** دمآ حابصم  دش و  تفارش  ةوکشم  رون 
مانالا ریخ  ربب  هگ  یلع  نامادب  هگ  *** ماقم تشادیمه  هک  ینیسح  موق  یک  تفگ 

ماک رجنح و  ارچ  تخوس  شیگنشت  شزوس  *** مارح بآ  هدمآ و  لالح  هچ  زا  وا  نوخ 
دینک شوگ  مرح  لها  شطعلا  شطعلا  *** دینک شومارف  بازحا  ربیخ و  هنیک 

منکف اپورس  تسد و  یسب  بآ  مرب  ات  *** منکف اجیه  فص  ردنا  هک  تسد  اسب  يا 
منکف ایردب  شیوخ  لد  راک  نیا  ردنا  *** منکف ارحصب  ربص  منک و  ایرد  هدید 

باتش هن  نکمم  هدش  مگنرد  هن  هر  نیا  رد  هک  *** بآ مرآ  تسدب  هک  ای  نتز  تسد  مهدای 
نید ار  نید  يوریپ  شیتسود  دوب  هک  *** نینح بازحا و  هش  لیلس  تسا  نیسح  نیا 

نینس ریشمشب و  دیئارچ  هتسب  وا  هر  *** نیسح نم ز  نمز  تسا  نیسح  تفگ  یفطصم 
تارف طش  نانز  جوم  فرط  ود  زو  وا  هنشت  *** تایح دش ز  امش  دزن  ارچ  سویأم  رضخ 

تسا رگجنوخ  شطع  رثوک ز  یقاس  رسپ  *** تسا ررش  ربمیپ  لآ  رگج  رد  شطع  ز 
تسا ردپ  تسد  ثرا ز  دوب و  ردام  رهم  *** تسا رظن  رد  نایع  جوم  اب  هک  بآ  طش  ود  نیا 

ناشطع شنیع  ود  رون  نیا  ردیح و  فک  زا  *** ناشطع شنیسح  ارهز و  هیرهم  بآ 
هحفص 448} }

میحج يوس  ناور  درک  رمکب  دز  ار  هکناو  *** مین ود  درک  رمکب  ات  رسب  دنار  ار  هک  ره 
میب يو ز  راسب  درز  نوخ  هرهچ ز  سب  خرس  *** میتی لفط  اسب  درک و  نیز  هناخ  یهت  سب 

تخیرب درب و  ناهد  کیدزن  تشادرب و  بآ  *** تخیرگ هچ  شمیب  مصخ ز  سرف  رهن  رد  دنار 
تسا دهش  هاش  هتخوس  رگج  باریس و  وت  هک  *** تسازس هن  تورم  شیک  رد  هک  شیوخ  اب  تفگ 

تسا امسب  ات  نیمز  هنیکس ز  هآ  هلان و  *** تسارس همیخ  زا  شطعلا  همزمز  کلفب 
وک ترتع  دش  هچ  هیرذ  تمرح  ابحرم  *** وک تریغ  دش و  هچ  تورم  فاصنا و  تسین 

نوخ طش  دش  ناور  تشد  نآرد  تخیر  نوخ  هکسب  *** نورب هچ  طش  زا  دش  بآ و  يور  تخیر  ار  بآ 
نوگن رفک  ملع  دش  ارف  مالسا  تسد  *** نوکیف نک  قدص  ام  دش و  رهق  رهظم 

دمآ طب  الب  طش  زا  هچ  هداتفا  رود  *** دمآ طش  زا  هتخوس  لد  کشخ و  بل  اب 
لیخ یپ  زا  لیخ  هقرفت  ادخ  تسد  زا  درک  *** لیهس یب ز  اهش  هدنشخر  هچ  ریشمش  تخآ 
لیفط نبا  میکح  تشگ  نورب  هاگ  نیمک  زک  *** لیذ يوس  اهرسالاب  يوس  تخیر  اه  تسد 

نت درک ز  ادج  ریشمش  سابع ز  تسد  *** نهدب مکاخ  تخآ و  افج  تسد  نیتسآ  ز 
تساکب موقنآ  تلوص  اپ  زو  گشم  ناهدب  *** تسارب دیدرگ  هک  ملظ  نآ  پچ  تسد  اب  هچ  دش 

هحفص 449} }
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تسار دمآ  گشم  يوس  یئافج  ریت  ناهگان  *** تساوخیم ندناسر  بآ  دیرخ  هنیس  رب  ریت 
کشا کشم ز  نآ  هدید  یهت  تشگ  ات  تخیر  *** کشم کشا ز  وا  تلاح  رب  یناشیرپ و  رب 

دوب هچ  راتفر  هوق و  نآ  دش  هچ  تعاجش  ناک  *** دوشگ ار  نابز  هدیربب  دمآ و  یملاظ 
دومع سابع  رس  رب  دز  تخآ و  نیک  تسد  *** دوس هچ  تسد  زا  دش  تسد  نوچ  هک  دومرف  هاش 

مالسا دوشگ  تسب و  هر  هنیک  زا  تسب  *** مالسا دومع  دنکفا  منس  دومع  ز 
ینابرق منم  هبعک  نیا  رد  یلیلخ و  وت  *** ینامحر مرح  رس  مرحم  یک  تفگ 

ینادرگرس تسد ز  تهر  كاخ  دش  هک  ره  *** یناناج مه  یناج و  مه  هک  وت  يادف  ناج 
مزیخرب ناهج  ماد  زا  مسدق و  ریاط  *** مزیخرب ناج  رس  زک  وک  وت  لصو  هدژم 

دیرد لاطبا  فص  ردارب  هب  هر  درب  ات  *** دیسر شوگ  رب  هچ  سابع  هلان  ار  هاش 
دیشک هرعن  رگج  زو  تفرگ  تسد  رمکب  *** دیمخب دق  ادهشلا  ردب  مغ  شلاله  هچ 

مرگج دش  نوخ  مدیما و  هیام  دش  عطق  *** مرمک ردارب  وت  غاد  تسکشب ز  تفگ 
دسر هچ  ملآ  هیرذ و  رس  رب  ودع  ز  *** دسر هچ  ملایعب  تقارف  ایآ ز  بشما 

دسر هچ  ملآم  رمش  هلمرح و  زا  رخآ  *** دسر هچ  ملاح  هتخوس  رگج  رب  شطع  ز 
تایح مدیرب ز  وت  زا  دعب  هدزادوس  لد  *** تارف مدیدن ز  ماک  مهدیم و  ناج  هنشت 

نم هراپ  دص  لد  یئاجب  هار  دربن  *** نم هراچ  هروت  گرم  سپ  زا  دش  هتسب 
نم هراسخر  عطق ز  ناور ز  گشا  دوشن  *** نم هراوآ  بنیز  وت  مغ  اب  دنکچ 

هحفص 450} }
دیشکب ییحی »  » وچ درد  رپ  لد  زا  درس  هآ  *** دیما دیربب  سابع  هچ ز  تبیصماو 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  تداهش  رد 

مالسلا هیلع  ربکالا  یلع  ربکالا  یلو  ةداهش 
قشع هش  زا  دیسر  راود  دبنگ  رب  سوک  *** قشع هگرخ  ناکم  تفای  ناکم  نوک و  زا  رترب 

قشع هگآ  لد  هچ  ار  یلد  تسین  یهگآ  *** قشع هر  زا  ریغب  تسود  يوسب  یهار  تسین 
درذگیم رس  زو  ناج  زا  هداز و  نز و  زا  *** درذگیم رسپ  اهنت ز  هن  رای  قشاع 

یهاگرخ یهاگ  همیخ  الببرک  رد  تشاد  *** یهاج ناویک  یهاگآ  یهاش  بل  هنشت 
یهاوخلد يرمث  ون  يربمیس  يرسپ  *** یهام خر  يدق  ورس  يرگج  نوخ  يربکا 

هللاانا نتخاب  ناج  هدامآ  هتشگ  *** هام یهام و  شخر  یلجت  راونا  وچمه 
مور هشنهاش  روشک  شبح  جاراتب  دش  *** مولظم موق  متس  زا  نوچ  هیرام  فص  رد 

مولظم ماما  راتخم  ربمغیپ  طبس  *** موجن تیالو ز  خرچ  افسا  او  یهت  دش 
دیدن رادملع  رادهپس و  رای و  روای و  *** دیدن راوخمغ  سنوم و  رظن  درک  فرط  ره 

دید هتساک  هدش  هدوزفا  يدوخ  ادخ و  ز  *** دید تسارآ  هتساریپ و  ار  نالاهنون 
دید هتساریپ  يورس  دوخ  ربکا  تماق  *** دید هتساخون  هچنغ  یسب  هتشگ  لدگنت 

هللااب الا  ةوق  لوحال و ال  تفگ  *** هاگن درک  وا  يوس  رسحت  هب  ریحت  ز 
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راوس جارعم  فرفر  رب  ار  یئافطصم  *** راتخم لوسر  دنب  رگج  دنزرف  دید 
راتفر ینیسح  يوخ  ینسح  رف  یمطاف  *** رارق لابقا  لدلد  رب  ار  یئاضترم 

هحفص 451} }
ادخ رارسا  هاگآ ز  شینارون  لد  *** ادخ راونا  هدمآ  شخر  رون  زا  رهاظ 

هدش ریت  هگج  امآ  شینارون  لد  *** هدش ریشمش  هدامآ  یناشیپ  قرف و 
هدش رید  نم  يزاب  ناج  تبون  ردپ  یک  *** هدش ریس  ناهج  یناوجب ز  ناج  ناهجکی 

تسا وت  ربکا  یلع  مان  رب  وت  لاف  هعرق  *** تسا وت  رواد  زا  وت  نامرف  هک  يامرف  نذا 
نمرس دفاکش  غیت  زا  مردام  لد  نوچ  *** نمرکیپ دوش  هراپ  دص  هکتسنآ  تقو 

نم رب  رد  لد  هدش  نوخ  مغز  هک  هد  یتصخر  *** نم رونارس  ردب  دنک  هزین  رب  هولج 
کعم هللا  موریم  نم  وت  رادهگن  قح  *** کمن قح  وت  بل  اب  ارم  شیر  لدیا 

« نیبلا یف  قارف  ناح  دق  لصولا و  یضم  دق  ***» نیع ترق  لد  توق  يا  هک  دومرف  هاش 
نیسح تفگیم  ربکا و  یلع  دیمارخ  یم  *** نینس ریشمش و  شیدنیم ز  شیوشت  هچ  ور 

شنمچ دوسح  مشچ  زا  وتب  مراپسیم  *** شنمب يدرپس  هک  نادنخ  لگون  يا  بر  ای 
ماش رکشل  يوسب  کنیا  متخاس  ناور  هک  *** مائل موقنیا  رب  شاب  نم  دهاش  ادخ  يا 

« ماهس حامر و  فویسب و  هولتقی  ***» مالکب لامجب و  لالجب و  یئافطصم 
ار وت  لسن  ادخ  شاکیا  دیامرف  عطق  *** ار وت  لصا  دنا  هتخاس  نیک  هک ز  يادعس  نب  ای 

دیسر كاخ  يوس  خرچ  زا  رذت  همغن ال  *** دیسر كانبضغ  هچ  هللا  دسا  ار  ناهب  ور 
دیسر كاچ  قفا  ناماد  هچ  مصخ  لد  رب  *** دیسر كالفاب  كاخ  زا  رذحلا  هرعن 

مهب ریشمش  ود  تسویپ  هچ  تساخرب  هنتف  *** مهب ریش  لد  ربب و  رگج  رباز و  تخود 
هحفص 452} }

وزاب زا  زرگ  هژم  زا  ریت  هرهچ و  زا  رپس  *** وربا زا  غیت  هرط و  زا  هرز  دق  زا  هزین 
ورین هوکش  یهورگ ز  ناج  لتاق  *** وداج مشچ  دز و  یناهج  حور  ضباق 

لیئاربج وا  هدنمرش  هدنب  نیرخآ  *** یئارزع وا  رب  نامرف  رکاچ  نیلوا 
باب رب  رد  ناور  تشگ  نانک  بآ  بلط  *** بات یب  نهآ  یمرگ  شطع و  زا  نوچ  تشگ 

باوج دوب  شندز  متاخ  متاخ  ناهدب  *** بآ هعرج  بلط  مرکم  هاش  زا  درک 
دنزود شناهد  تخومآ  قح  ّرس  ار  هکناو  *** دنزومآ شقح  رس  لد  مرحم  دش  هک  ره 

درک هرسیم  هیقاس و  هنمیم و  رب  هلمح  *** درک هرب  جربب  ياج  کلف  ریش  نوچ  زاب 
درک هرد  هوک و  همه  يواسم  هک  دمآ  یلیس  *** درک هرسکی  لدج  راک  مهب  تخود  لد  تسد و 

حامرز یهاگ  هدرزآ و  دش  ریشمش  هگ ز  *** حانجب یهاگ  هنمیم  زا  دش  بلق  رب  هاگ 
نایژ ریش  لد  رازآ  یپ  اسآ  هب  ور  *** ناهن هاگ  نیمکب  دش  یلدگنس  یملاظ 

ناشف ساملا  نکفا  ررش  غیت  یکی  اب  *** نایع تخاس  ناهن  ضغب  یلع  شدوب ز  هچنآ 
لآ ربمغیپ و  رهطا  لد  تفاکشب  هکلب  *** لاله تفارش ز  خرچ  رمقلا  قش  درک 
تفاکش ریت  زا  هزین و  زا  شرونا  رکیپ  *** تفاکش ریشمش  هدازهش ز  رس و  رب و  اب  ات 
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تفاکش ریدقت  هماخ  رس  هچ  ارهز  لد  *** تفاکش ریگبش  هلان  زا  شردام  رگج 
دورد داب  قح  وت ز  رب  ردپ  ناجیا  متفر  *** دومن همیخ  فرط  رب  ور  هچ  تفگ  بداب 

هحفص 453} }
دمآ ناریح  هتفشآ و  درخ  مشچ  وچمه  *** دمآ ناشطع  هش  نوچ  رسپ  شعن  رسب 
دمآ ناباتش  دید  اقب  یگنرد  یب  *** دمآ ناشیرپ  هشوگ  رگج  يوسیگ  ود  نوچ 

بابرالا بر  هولج  رد  هدش  یبارتوب  *** بارت بارحمب  دید  یلع  قرف  ات  ود  ات 
مرظن زا  رصب  رون  يا  يدش  بیاغ  دوز  *** مرحس خرف  هدنخرف  رتخا  یک  تفگ 

مرب همیخ  يوسب  تشعن  هک  تسین  يروای  *** مرگج ردارب  نارجه  وچ  وت  غاد  تخوس 
تسا رظتنم  ترگج  نوخ  لد  هتسخ  ردام  *** تسا رشتنم  مرحب  تلتق  هزاواک  زیخ 

ملجخ تراز  ردام  زا  وت و  زا  یسب  هک  *** ملحب امنب  هدشان  ادا  هک  تقوقح  ز 
ملد دیما  دش  عطق  لد  توق  يا  یتفر  *** ملگ بآ و  رد  وت  رهم  افو  مخت  نوچ  دوب 

شیگدنمرش وت  دجو  وت  يور  زا  تسین  *** شیگدنز دوش و  ییند  رس  رب  مغ  كاخ 
يو هنیک  زا  نمشد و  زا  وت  دعب  زا  مغ  هچ  *** یط وت  لابقا  بکوک  اقب  نارود  هچ  دش 

ین رس  رب  رس  ددرگ و  نیمز  بیز  منت  رگ  *** یپ هظحل ز  نیا  مسریم  ار  وت  هک  ور  نامداش 
نم رکیپ  دوش  هتسخ  رگا  بسا  مسزا  *** نمرطاخ زا  وت  دای  وت و  رکذ  دورن 

زاجح هاشنهش  نامادب  هدازهش  رس  *** زاین وحم  نخس  مرگ  ردپ  دوب  رسپ  اب 
زار فراعیا  کل  یبوط  کل  خب  تفگ  *** زاب شنیب  قح  نید  هش  هراسخرب  دش 

رگد ماج  امش  رهب  زا  شفک  ردنا  دراد  *** رثوک زا  یحدق  متسدب  داد  نم  دج 
دیشک هلبق  يوسب  كرابم  ياپ  ناهگان  *** دینش تفگ و  افسا  او  رسپ  تشاد  ردپ  اب 

دیهش هاش  رسب  دمآ  هچ  هک  هللا  ملع  *** دیرپ سودرف  تنج  يوسب  شحور  غرم 
لال هدمآ  رگا  راوازس  تسا  ییحی »  » قطن *** لایخ غرم  دربن  یم  وا  تحاس  يوس  هر 

هحفص 454} }

هایس مالغ  تداهش  رد 

هایس مالغ  تداهش 
یهگن ار  یهپس  ربکت  يور  زا  نکم  *** یهر تسه  ادخ  يوس  ترگ  لد  هیس  يا 

یهیس مالغ  داجس  ترضح  زا  دوب  *** یهپس یب  هش  رهب  الببرک  رد  هک  نیب 
ار همه  یمارگ  ناج  شمدق  يادفب  *** ار همه  یمالغ  طخ  وا  يدنوادخب 
دیما مشچ  ینشور  وا  هرهچ  يرات  *** دیپس هدرک  شبح  لها  مه  يور  یهیس 

دیعس دیهش و  لیتق و  هللا  اضر  یف  *** دیون هداد  ار  همه  تعافشب  تداهش  ز 
شهم هچ  يور  بسک ز  هدش  دیشروخ  رون  *** شهیس گنرز  هداد  الع  شرع  رب  بیز 
زور هولج  يرگد  بش  هنیآ  یکی  نآ  *** زورون حابص  ردق و  بش  هچ  شبلق  يور و 
زومر فشک  شلد  نامقل ز  ترضح  هتساوخ  *** زوریف شدیفس  تخبوکن  لابقا  رهچ 
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لاله هچ  شدزن  همه  صقان  يو و  لماک  ردب  *** لالب هچ  ربنق  هتشاد  شا  هبترم  ترسح 
روش هنتف و  نآ  دش  رادومن  هک  ینامز  ات  *** اروشاع رد  ادهش  هاش  بکوم  رد  دوب 

رورش موش و  هفیاط  اپ  رس و  یب  يا  هقرف  *** روشن روش  الب  جوا  الببرکرد  تشگ 
بآ هر  ربمیپ  دالوا  دیس  رب  هتسب  *** باوص بوص  بدا  مسر  زا  فرحنم  فرصنم 

نیسح راب  ررش  هآ  کلفب  شتآ  هدز  *** نیسحراصنا رکیپ  نوخب  هتشغآ  تشگ 
نیسح راوخمغ  ادوس  بنیز  زجب  هن  *** نیسح رای  یسک  سابعو  ربکا  زجب  هن 

بیصن هدرب  فرش  هدید  یگمه  تداهش  ز  *** بیبح نامثع و  هللادبع و  ملاس و  مشاه و 
هحفص 455} }

تسا کلم  نج و  لد  متام  شتآ  هتخوس ز  *** تسا کلف  رب  مرح  لها  شطعلا  هلان 
تسا کمس  كامس و  هدنزوس  همه  هآ  فت  *** تسا کیب  کی  لد  زوس  زا  شطعلا  هتساوخ 

هلا شرع  هنیآ  هیس  هدرک  ناشهآ  *** هآ شزوس  نیرب  شرع  رب  هتفات  نیمز  زا 
ماح هیرذب  زورما  هدب  يدیپسور  *** مالغ حون  تا و  هدنب  نیمک  رضخ  يا  تفگ 

مارک زع  هگراب  شکشیپ  دوش  هک  *** ماقم هچ  ار  مهیس  يور  هدیدنگ و  نوخ 
مدم رزجب و  شاک  دربب  ایرد  ضیف  *** مدح ایرد  بناج  دشکن  یم  ما  هرطق 

داّبعلا نیز  ترضح  رهگالاو  دبع  *** داجس نیمی  کلم  یئوت  دومرف  هاش 
داّبع ياجنم  ءاجلم  وا  نم  دعب  زا  تسه  *** داجما ماما  رمالا  یلوا  رصع  دیس 

يدش هدنبات  رتخا  تمظع  رهپس  رد  *** يدش هدنب  نیمک  هچ  ار  وا  هک  هاوخ  وا  زا  نذا 
مدق زو  ثودح  رارسا  هاگآ ز  وت  یک  *** مدقب ار  نید  هش  دوخ  رس  دوس  دمآ و 

مک همه  زا  دوخ  مشیب و  یگمه  زا  قوشب  نم  *** مما رخف  يا  ترب  مهایس  يور  منکچ 
هایس لاخ  یهگ  تسا  دیپس  يور  رویز  *** هاگنابرق يوسب  ور  مهن  هک  هد  یتصخر 

مارح هاشیا  یگدنز  دوب  وت  مالغب  *** ماکان ناوج  نازیزع و  لتق  سپ  زا 
ماکب راک  مدوش  ات  ادخ  رهب  یتصخر  *** مانا هاش  رب  مزیرب  تسا  ینوخ  هرطق 

نیسح رای  یب  هش  باکرب  ناج  یهد  هچ  *** نیراد رد  يوش  دازآ  هک  دومرف  هاش 
اطخ دید  رگا  هدنب  زا  سک  وفعلا  تفگ  *** ارس همیخ  بقع  ردنا  بدا  اب  دمآ و 
اطع دیوفع و  ندعم  مرک و  نادناخ  *** ادخ فطل  نم  لماش  دوش  شاک  ما  هدنب 

هحفص 456} }
مدوب یلاو  همه  ار  ادخ  کلم  فرش  ز  *** مدوب یلاع  هگرد  نیا  مداخ  اهلاس 

ناهیس لد  نیا  هتشگ و  ام  روای  هیس  هک  *** ناغف درک  دش  هچ  هاگآ  هعقاو  زا  بنیز 
نانس ریت و  مد  زج ز  نخس  دننارن  یم  *** ناشن محر و  زا  رثا  ناشیا  لد  ردنا  تسین 

راثن دنیامن  دنه  رسپ  هارب  ناج  *** راعش دنراد  همه  ار  یبن  دالوا  لتق 
دیشک هنیک  یسب  هقرف  نآزا  نوذأم و  تشگ  *** دیبلط یلوم  نذا ز  رگد  راب  دمآ و 

دیپس هتشگ  یهیس  زک  رگنب  ملاع  يور  *** دیهش هچ  دش  الب  تشد  نآ  رد  تشگ  ور  خرس 
ماما يابیز  خر  ناشخرد  دید  ناهگان  *** ماما ياپ  شدسر  رس  رب  هک  سویأم  دوب 
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يوش وت  نایاپ  هک  رود  هلحرم  نآ  شوخ  يا  *** يدش وت  نامرد  هک  درد  نآ  شوخ  هچ  هب  تفگ 
يوش وت  نامهم  هک  هناخ  نآرد  تسا  شیع  همه  *** يوش وت  ناناج  هک  میناج  ندادزا  شوخ  لد 

مدوب ناج  یب  تروص  وت  خر  غورف  یب  *** مدوب ناشیرپ  قاتشم و  هچ  هک  هو  يدمآ 
دیپس فطل  زا  نکب  شهایس  يور  ادخ  یک  *** دیشک تسد  شخرب  توتف  طرف  زا  هاش 
دیزم رجا  شوخ و  يوب  يوب  شخب  مرکز  *** دیهش وت  هارب  وت  ياضر  رهب  زا  دش  نوچ 
یهم هچ  يور  تشاد و  هیس  مسج  شوخ  يوب  *** یهیس دب  ادهش  نایمب  يوار  تفگ 

فاوط يایهم  کلم  کلم و  توکلم و  *** فاطم شرعلا  کلم  رب  تمرح  میرح  يا 
هحفص 457} }

فاص تتافص و  فیصوت  حدم و ز  زا  زجاع  *** فال نودرگ  رب  وت  هاگرد  هدز  ار  يرترب 
دراد تعافش  مشچ  تهیس  مالغ  زا  *** دراد تعارض  مسر  تربب  ییحی »  » هدنب

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  تداهش  رد 

عیضرلا ةداهش  عیضفلا  بطخلا 
ارس همیخ  رد  هتخوس  رگج  تشاد  یکلفط  *** ادهش هاش  ترضح  متا  هللا  رهظم 

ارس هحون  ناشف  کشا  نانک  هیوم  نانکوم  *** ابع لآ  مرح  لها  شیگنشت  مغ  زا 
وا هراوهگ  بناج  درب  تسد  ناسچ  هک  *** وا هراچیب  ردام  وا  هراچ  زا  هدنام 

تشادن بات  هن و  مارآ  تقاطو و  تحار  *** تشادن باوخ  شطع  زوس  زا  شا  ههام  شش  لفط 
تشادن باب  فنک  ردنا  زج  مارآ  بات و  *** تشادن بآ  هن و  ریش  وا  ردام  وا  رهب 

لالجب لامجب و  نادزی  هنیئآ  دوش  *** لامکب شلاله  هچ  دسر  دیشروخ  زات 
هدیتفت شطع  بات  زا  شرهطا  رگج  *** هدیکشخ ینبل  یب  زا  شرورپ  ناج  بل 
هدیچیپ شطع  رهاوخ ز  نماد  رب  هاگ  *** هدیطلغ رگج  یگشخ  كاخ ز  رب  هاگ 

كامس يور  کمس  تشپ  لد  شتآ  هتخوس ز  *** كاخب هداتفا  یهگ  نمادب  هدیچیپ  هاگ 
دوب هلسلس  دص  تفآ  شا  هلسلس  کیرات  *** دوب هلسلس  لزا  دهع  زا  شندرگ  رب  هچ  رگ 

دوب هلزلز  شمغ  زار  ادخ  شرع  مرح  نوچ  *** دوب هلمرح  متس  ریت  همه  شراظتنا 
دوب هتخورفا  مرا  ردنا  نارین  ررش  *** دوب هتخورفا  مرح  رد  ررش  هآ  نیشتآ  ز 

هحفص 458} }
شودب هاگ  شرس و  ردام  هنیس  رب  هاگ  *** شوه هتفر ز  شطع  یهاگ ز  هدمآ  شوهب  هگ 

شون همشچ  رس  هدروآ ز  یشتآ  هآ  هگ ز  *** شومخ هتشگ  هگ  هدروآرب و  هلان  لد  هگ ز 
هللااب الا  ةوق  لوح و ال  هتفگ ال  *** هابذ لیسلا  غلب  دق  ار  همه  نینوخ  کشا  ز 

دینشب اجیه  فص  رد  نید  هش  هثاغتسا  *** دیبلط رصان  هکرعم  رد  دش و  اهنت  هچ  دش 
دیشک هرعن  رگج  شورخ و ز  دروآ  بلب  *** دیدن ریغ  رد  تفای و  دوخ  هبتر ز  نیا  ردق 

موقلح رب  شا  هلمرح  افج  ریت  هدزن  *** مولظم اما  يرصان  ار  وت  تسا  زونه  هک 
ماوت ياپ  فک  نابرق  فک و  ردنا  مرس  *** ماوت يالوت  يابهص  تسم ز  ردپ  يا 
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ماوت ياتکی  قلاخ  رب  قلخ  عفاش  *** ماوت ياربک  تجح  همهزا و  مرغصا 
مامت راکنیا  دوشیم  نم  تسا و ز  مامتان  *** مانا دنوادخ  دزن  وت  ینابرق  راک 

دنهد بات  یب  هنشت  نیاب  بآ  هعرج  *** دنهد بآ  ارم  موق  نیا  رگم  رب  مهرمه 
دنهد باترپ  كوان  یهگ  غیت و  هگ  هچ  زا  *** دنهد باحصا  هب  هک  هدوبن  بایان  بآ 

دننک مرش  ادخ  ای ز  یلع  ای ز  یبن  ز  *** دننک محر  نمب  هک  دیاش  نم و  مهانگیب 
دوبن مهاپس  لیخ و  مشح و  رادتقا و  *** دوبن یهانگ  مرج و  تهج  چیه  زا  هک  نم 

دوبن مهآ  هلان و  زجب  چیه  شطع  ز  *** دوبن مهانپ  رای و  یبنریغ  ادخ  زج 
یببس ار  مشطع  دشابن  هک  مدنهدب  *** یبلط یبآ  هعرج  زا  نم  رهب  زا  دیاش 

هحفص 459} }
لادج همیخ ز  يوس  ار  نانع  دنادرگ  زاب  *** لایع ناغفا  هکرعم  زا  هچ  دینشب  دیاش 

لاح ربهر  درخ  ریپ  ناوج  تخب  رب  تشگ  *** لاله دیشروخ و  رتخا و  هم و  تفای  نارق  ات 
داشگب بل  نالدگنس  هظعوم  یپ  زا  *** داهن تسد  رسب  اجیه  فص  رد  دمآ و 

تسین شگنر  بلب  بآ و  خرب  بات و  ندبب  *** تسین شگنج  هر  هنیکرس  لفط  نیا  رخاک 
تسین شگنت  لدب  یبات  خر و  ردنا  یبآ  *** تسین شگنهآ  هن  مزع  امش  مزر  يوسب 
دیهدب شباوج  هصرع  نیا  رد  تسا  ثیغتسم  *** دیهدب شبآ  مرب  زا  دیرب  دیناتسب و 

لفط نیا  تسا  لالج  كالفا  يّرد  بکوک  *** لفط نیا  تسا  لامه  هدنخرف  ار  ربکا  لقث 
لفط نیا  تسا  لاعتم  يادخ  شرع  رویز  *** لفط نیا  تسا  لآ  ربمغیپ و  نماد  تنیز 

رغص دیشروخ  تسین ز  دوب  مشچ  زا  هنگ  *** رظنب کچوک  دیآ و  ریغص  هک  را  باتفآ 
تسا امش  ناخرب  هچ  رهب  زا  شطع  زا  بابک  لد  *** تسا امش  نامهم  هچ  لفط  نیا  يرگید  هظحل 

تسا امش  نأش  رد  همه  قیالخ  قالخ و  نعل  *** تسا امش  نامیپ  هچ  نامهم ز  نتشک  بل  هنشت 
دشاب رفاک  لد  رد  رگا  تسا  بوخ  محر  *** دشاب ربمیپ  دالوا  رب  بآ  مارح  یک 

هحفص 460} }
دیرد هماج  تفص  هفرط  ندبب  خباذ  دعس  *** دیشک تخس  هز و  درک  نامکب  ینید  تسس 

دیهان تنحم  مغ و  زا  بیضخ  درک  نوخب  فک  *** دیشروخ جات  ناویک  رس  جاراتب  دش 
دش هلمرح  متس  ریت  هاتوک ز  هصق  *** دش هلزلز  نیرب  شرع  رد  هک  قافآ  رد  هن 

ماجنا تدارم  تفریذپ  لاحلا  ینعی  *** ماّسب دش  تفص  هچنغ  ردپ  يور  لگ  رب 
مامت دومنب  تخیر و  نیرب  كالفا  رب  مه  *** ماما دناشفیب  هقادنقب  لفط  نآ  نوخ 

زونه تسا  ییحی »  » هدید وا  مغ  زا  ناشف  نوخ  *** زونه تسادیپ  رهاظ و  نآ  یخرس  قفش  ز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  عادو  رد 

عادولا ناح  عاضرلا  فج  دعب 
توکلم كولم  کلامم ز  کلملا  کلام  *** توربج باجح  رارسا  هدرپ  بجاح 

توق ةوق و  رگج  نوخ  البرک  رد  هدرک  *** توهال کلمب  هدرب  هرو  یتوسان  هتشه 
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دیسر رالاس  هلفاق  یتبون  تبون  *** دیسر راب  ار  همه  ناناج  لزنم  رسب  نوچ 
دوبن باب  تمحرم  فنک  الا  یهار  *** دوبن بات  هن و  مارآ  نتب  ار  ناکدوک 
دوبن باحصا  هن  رای  یبن  دنزرف  رهب  *** دوبن بآزا  هعرج  شمرح  مایخ  رد 

درف دحا و  یبن و  طبس  ادخ  تاذ  نوچ  هدنام  *** دربن تشد  رد  هدمآ  نوخب  هتشغآ  همه 
عادو کنس  زا  هقرفت  ناهج  ناک  رادرک  *** عادو گنهآ  یپ  شیادفب  ملاع  ناج 

عادو کنت  لد  هچ  شعادو  درک  لدگنت  *** عادو گنر  زا  رت  هریت  دوبن  یگنر  چیه 
مالس داب  امشب  ممیرح  لها  یک  تفگ  *** مایخ بنج  رد  دمآ و  مزر  فص  زا  لدگنت 

هحفص 461} }
تسیرگن یهابم  شرع  وا  یسوم  نیمزب  *** تسیرگن یهلا  صاخ  مرتحم  مرح 
تسیرگن یهانتمان  شطعلا  هلان  *** تسیرگن یهاش  تمشح  يورسخ و  تعفر 

هللااب الا  ةوق  لوح و ال  هتفگ ال  *** هام یهام و  ات  هتخوس  نانز  هآ  هلعش 
لایع يور  زا  لجخ  وناب  رس  وناز  رس  *** لایع يورین  تقاط و  شطع  بات  زا  هتفر 

لایع يوناب  هراچ  فرطراچ  زا  هتسب  *** لایع يوزابب  بات  هن  لد و  رب  ناوت  هن 
يرگج نوخ  يردپ  یب  يردب  رد  مغ  زا  *** يرگ هحون  رد  همه  یئارس  هحون  رد  همه 

لیحر تقو  دوب  هک  ار  مخر  دینیب  ریس  *** لیلج بر  مرح  نایگ  هدرپ  یک  تفگ 
لیلع رامیب  نم و  الا  یسک  یقاب  تسین  *** لیتق راصنا  هدمآ  حیبذ  باحصا  هدش 
راهچ داتشه و  دمآ  نانز  هنیس  نانز  ز  *** راو هریاد  مرح  یتسه ز  هطقن  نآ  درک 

دندش هناخ  نآ  رد  رب  الب  نازوس  هناخ  *** دندش هناورپ  همه  شدوجو  عمش  رب  رد 
دندش هناشاکب  زوس  ناج  شتآ  ار  ربص  *** دندش نادرم  همه  زا  شلد  نانز  هز 

رود وت  يور  زا  دب  مشچ  دحا  هللا  وه  لق  *** رون وت  دیشروخ  هچ  يور  زا  دش  كالفا  رب  هک 
لوتب رازلگ  لگ  يا  نام  هکب  يراپس  یم  *** لوسر طبس  يا  يوریم  اجکب  کب  نیا  تفگ 

لوزنب ور  یگمه  دوعص  سوق  دهن  یم  *** لوهج موق  نیا  زا  وت  رب  رگا  یبیسآ  دسر 
بآ دنتشذگ ز  هنشت  رگج  لافطا  ورم  *** باریس ناویح  همشچ  رس  رضخ ز  ار  وت  يا 

نادرگرس الب  تشد  نیا  رد  میدرگنات  *** نادرگرب ار  همه  هنیدمب  بنیز  تفگ 
نادرگ رگشل  هماگنه  زرو  دارم  ای  *** نادرگ ردقم  گرم  ارم  هاوخ و  ادخ  ز 

هحفص 462} }
دور بآ  يوس  هناد  یپ  دنراذگب  *** دور باوخ  اطق  غرم  ناسچ  تاهیه  تفگ 
نم رس  ینرسب  رگید  تعاس  را  ینیب  *** نم رهاوخیا  نحم  رب  ینک  ربص  تدیاب 
نم رکیپ  زا  نم  تسد  دنک  عطق  نابراس  *** نم رهطا  ندب  رب  رگا  دنز  ات  بسا 

نکم يور  ربم  يوم  ربم  ربص  نک  هیرگ  *** نکم يوم  نکم  هیوم  نزم  همطل  نک  ربص 
ارم رالاس  هلفاق  ناج  هلسلس  دص  روش  *** ارم رامیب  هچ  وت  ینیب  هلسلس  رد  هتسب 
ارم راسخر  هنیئآ  يرتسکاخ  هتشگ  *** ارم رانلگ  هچ  رهچ  يرگن  نوخرپ  هدش 
ینزن لمحمب  شیوخ  رس  شاب  ربخ  اب  *** ینزن لد  زا  هرعن  ینکن  بل  زا  هوکش 
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هارب دننامب  هنشت  رتش و  زا  دنتف  ای  *** هابت لاح  ارم  لافطا  دوش  رگ  شطع  ز 
هادفب یمسج  یحور  دوب  تسود  هر  رد  *** هایس وت  فتک  ولهپ و  را  دنک  هنایزات 

تسوا هتشر  یفرط  ره  زا  دوخ  يوس  دشکیم  *** تسود هتخادنا  هتشر  وت  نم و  يولگب 
نک ملاح  هبت  نامیتی  لاح  شسرپ  *** نک ملافطا  يراتسرپ  ماش  هر  رد 

نک ملاب  رپ و  هتسب  ملا  ماد  زا  هتسر  *** نک ملابندب  هیرگ  منک  هچ  ین  رب  هولج 
تخت رس  رب  افج  بوچ  الط  تشط  رد  هاگ  *** تخردب هگ  مرس و  ینیبب  هزین  رس  هگ 
تفر هتخورفا  یشتآ  مراب  نوچ  مرحب  *** تفر هتخوس  رگج  رامیب  همیخ  يوس  سپ 

تفر هتخومآ  شدش  تماما  رارسا  هکنوچ  *** تفر هتخودنا  ینزخم  ادخ  رارسا  رپ ز 
دنلب كالفا  رب  تشگ  ار  همه  انیسحاو  *** دنلب كاخ  زا  دش  كالفا  رب  هلان  هرعن و 

هحفص 463} }
شنهریپ بلس  هنهک  نآ  رب  دیشوپب  سپ  *** شنت دیشوپب  درک و  بلط  هنهک  هماج 
شنفک دشاب  نمشد و  واب  لیم  دنکن  *** شندب زا  اغد  مصخ  دنکن  نوریب  هک  ات 

خاروس ییحی »  » لد نوچ  يدب  هکیدوجو  اب  *** خاتسگ يودع  درب  بلس  هنهک  نآ  رخآ 

نادیمب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتفر 

لاومالا بوکر  یف  لامالا  غولب 
قارف زور  دوب  روجید  بش  زا  رت  هریت  *** قارف زوس  زا  رت  تخس  رگجب  يزوس  تسین 

قارف زومآ  هر  گرم  دوب  ربق  يوسب  *** قارف زودنا  مغ  تسین  یلدگنس  اب  هوک 
دوبن هتشر  ینهریپ  ینتب  یئادج  زا  *** دوبن هتشک  ناهجب  یئادج  مخت  یکشاک 

دوش رارسا  مرحم  لد  هبعک  مرحم  *** دوش رادلدب  هتسیرپ  هچ  ریغ  زا  هتسر 
دوش راکیپ  هصرع  رپس  هر  ات  تساوخ  *** دوش رای  یلع  نب  نیسح  هچ  رس  ات  ياپ 
نیسح يرای  یپ  دراذگ  شیپ  یمدق  *** نیسح يراوس  بسا  نآ  دروآ  دوبن  سک 

هانپ هنو  نیعم  هن  ریجم و  هن  ثیغم و  هن  *** هاگن درک  یفرط  ره  زا  دش و  ریحتم 
هاپس هرایس  ورسخ  ياوق  بسا  مرواک  *** هآ هلان و  اب  هدز  ادوس  بنیز  شدماک 

منک وت  باتش  زو  گنرد  يراز ز  ربص و  *** منک وت  باکر  هدید  نانع  شیوخ  يوسیگ 
حالس دوخ و  رپس  ریشمش و  رفغم و  هرز و  *** حانج بسا  شیوس  دروآ  دش و  ناباتش  سپ 

حاین مرگ  مرح  لها  حالفب  ناباتش  دش  *** حالفب ریخب و  دوصقم  هرامیپ  هب  هک 
هحفص 464} }

الهس الها  ور  هتسهآ  هظحل  یمدق  *** الهم الهم  هک  همولظم  بنیز  شیپ  ز 
مدش سونأم  وت  یئادج  جنر و  مغاب و  *** مدش سویأم  وت و  لاصو  مدیرب ز  لد 

مدش سوب  نیمز  وت  مودق  كاخ  یپ  سب  *** مدش سوسفا  مدمه  الب  جنر و  رسمه 
مربب لگشم  وت  لصو  زا  مرب  ناسآ  لد  ز  *** مربب لد  وت  ترضح  زا  مدیاب  ایلاح 

تیوم جنکش  میوبب ز  هفان  يرتت  *** تیور رخآ  مد  منیب  هب  هک  ات  یتلهم 
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تیوس وس  ره  تسا ز  زامن  تسا و  زاین  هک  *** تیوربا منک  بارحم  وت و  یهاگ  هلبق 
مسوب تیور  هک  ياسایب  هظحل  نیرخآ  *** مسوب تیولگ  ریز  نم  هک  هتفگ  مردام 

وشم ریجنز  هدرزآ و  نکم  ار  لد  ياپ  *** وشم ریخأت  ثعاب  ارم  دومرف  هاش 
وشم ریگ  نانع  هار  نیا  رد  تسا  قشع  هار  *** وشم ریدقت  تمکح  اضق  ّرس  عنام 

مرس هزین  رسب  دیایب  وت  مشچ  شیپ  *** مرفسمه ار  وت  ماش  رفس  رد  ارهاوخ 
ریثا خرچ  متس  زا  يور  ماش  يوسب  *** ریسا وت  يدرگ  هک  تسیابب  هتشک  موش  هچ 

ریقح دنرامشب  تدایز  نبا  سلجم  *** ریرش موق  زا  ین  بعک  يروخ و  هنایزات 
افج بوچ  نم  بل  رب  انز  لآ  فک  زا  *** الط تشط  يرگنرا  ماش  هفوک و  نک  ربص 

هار هدنامورف ز  بسا  تفر  هچ  دنچ  یمدق  *** هاگنب يوسب  درک  ناور  راز  رهاوخ 
هاگن بسا  مس  تسا  هنیکس  دید  هتشاد  *** هاگن درک  نیمز  يوس  نیز  هاگآ ز  هاش 

ریگ رگید  هلحرم  هلحرم و  نیا  هنب  *** ریگرب نم  رس  كاخ  زا  دوش  هدایپ  هک 
هحفص 465} }

میتی لافطا  رس  يدیشک  هک  تمحر  تسد  *** میلع دنوادخ  تسدیا  شکب  نم  رس  رب 
میرح لها  نمب و  تیانع  هار  زا  نکب  *** میلس بلق  زا  تدش  ملسم  رتخد  اب  هچنآ 

شهگ همیخ  يوس  درک  ناور  یضار و  درک  *** شهر كاخزا  رس  تشادرب  هش و  هدایپ  دش 
يردپ یب  يرگجنوخ  یلد  هتسخ  یسکیب  *** يردبرد نینچ  هتشگ  ار  وت  ریدقت  تفگ 

يرذگ نالیغم  راخ  يور  ماش  هر  رد  *** يرپس يداو  هر  يریس  اب  کنیا  دیاب 
نک يرادازع  هشیپ  يور  هچ  هنیدم  رد  *** نک يرادهگن  لاوحا  همه  رد  ار  شیوخ 

دومن راثآ  يردیح  اغوب  شراقفلاوذ  *** دومن رارج  رگشل  نآ  رب  هلمح  دمآ و 
دومن رارک  ردیح  يربیخ و  هعقو  *** دومن راتخم  دمحا  يرواد و  هولج 

داتفا ربکا  هتشک  يوسب  شهاگن  هک  *** داتفا رس  رد  لد و  رد  شنتخاب  ناج  قوش 

یلباک ریقف  هعقاو  نایب  رد 

یلباکلا ریقف  ۀعقو  نم  هتعمس  ام 
زاجح گنهآ  نز  یقارع  لطر  ایلاح  *** زارط كرت  اطخ  روش  يا  مب  رطم  یلباک 
زاب هدش  ناهافص  دنواهن و  هار  تبون  *** زادگب فلاخم  ناج  اوون  ار ز  یتسار 

تسا برط  ینیسح  ماگنه  اقالخا  نسح  *** تسا برک  راصح  حتف  هگ  همغن  نک  زاس 
تسا ناشیارب  هار  انفب  دشرم  ریس  *** تسا ناشیورد  ترضح  زا  هک  رقف  هتشر 

تسا نآ  شیک  یبلط  تقیقح  رارسا  رگا  *** تسا ناشیک  مه  بهذم  نیا  نم و  شیک  رقف 
كولم دیبع و ز  تیوه ز  ّرس  فشاک  *** كولس ریس و  فرش  زا  تسا  هلسلس  نیا  رکذ 

رپسب تقیرط  هار  نیبم  حتف  یپ  زا  *** رسب رقف  زا  هنب  دمحم  ناک  ام  جات 
رظنب برغم  قرشم و  ارت  تسا  یتخت  تسوپ  *** رمکب يدنب  هچ  سفنلا  یهن  زع  گنس 

هحفص 466} }
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روص هخفن  دوب  ریپ  مدز  يریفن  کی  *** روشن ماگنه  هک  شوپ  انف  توم و  نفک 
نلعب منک  افخ  نیزربط ز  بالق و  ریش  *** ندبب ناشوپ  هقرخ  يوقتلا  سابل  ز 

نکب هحبس  نیا  زا  لد  کی  رگ  تسا و  رازه  رگ  *** نکفب تقیقح  لوکشک  ریجنز ز  گنز و 
فچنب لباک  هطخ  زا  دوب  نشور  هار  *** فنکب ناسآ  تدیآ  هترضح  ءاشت  نم 

هدنز تقیقح  ناج  واز  تسود و  یناف  *** هدنژ سابل  بیز  یکفراع  لد  هدنز 
هدنبات وا  دش  دیشروخ  هچ  هدنبات  تشگ  *** هدنبات دش  دش و  تیالو  هاش  هدنب 
دومن هار  هدش و  تقیقح  هار  ربهر  *** دومن هللا  یلا  ریس  فجن  تشد  يوسب 

دوب هدز  قریب  هدش  رب  کلفب  ششیع  قوب  *** دوب هدز  قلبا  کلف  رب  ربب  رقف  هلصو 
دوب هدز  قحلا  انا  ياهاون  روصنم  وچمه  *** دوب هدز  قداقیب  شیانف  کید  زا  یشوج 

فورعم تلالجب  تداهش  کلم  رد  هدش  *** فورعم دینح و  هدنب  شفرش  یلالجب 
مدق زار  هدمآ و  ثودح  رس  زا  هگآ  *** مدق شیپ  یلع  هار  رد  هدش  اسآ  ربنق 

مدز هدنام  یسدقلا  حور  مد  شریفن  ز  *** مرا هدوس  مدقب  رس  شمدق  ردنا  مدق 
دومن دوهشم  دهاش و  شرب  دوبعم  هجو  *** دومن دوصقم  هبعک  يوسب  شهار  قشع 

الب برک و  نحم  جنر و  همه  تشدکی  دید  *** الببرک يوسب  رخآ  رذگ  شداتفوا 
اپ رسیب و  يرجگ  هنتف  يرو  هنیک  يرگشل  *** ادخ رکذ  یبن  دای  زا  ربخ  یب  يا  هقرف 

مادم تسباپ  همه  مادم و  تسمرس  همه  *** مادم تسمرس  هدمآ  مادم  برش  زا  همه 
شومخ ایوگ و  همه  يراوخ  تزع و  اب  همه  *** شوه تقاط و  رس  هتفر ز  شطع  زار  هرمز 

شودب شود  نانز  هداد  شطع  زار  یکلفط  *** شورخ كالفا  رد  هدنکفا  شطعلا  هلان 
هحفص 467} }

شطع رهاوخ ز  نماد  رب  هدش  ناچیب  هگ  *** شطع ردام ز  هنیس  رب  هدز  نخان  هاگ 
لآ ربمغیپ و  هنیرید  هنیک  رب  هنیس  *** لادج رهب  زا  هتسارآ  يرگشل  فرطکی 

لایع لها و  دوخ و  هتشگ  رس  هنشت و  بل  هدنام  *** لالجب نادزی  هنیئآ  يرورس  فرطکی 
بآ هعرج  نابل  هنشت  رب  هیده  مربب  *** باوث لیصحت  یپ  دیاب  هک  شیوخ  اب  تفگ 

تارف بآ  زا  دوخ  لوکشک  هتخاس  رپ  تفر و  *** تاصرع دشاپب  هصرع  نآ  رد  هک  ادرف  حبص 
تاجن کلف  يوس  دروآ  دمآ و  بداب  *** تایح بآ  زا  يا  هعرج  دوب  رضخ  يوس  ات 
افج گنس  متس  تسد  زا  يوب  نمشد  هدز  *** ادخ لالجا  هنیآ  هدش  نوخرپ  دید 

وا رکیپ  افج  غیت  زا  هدش  هراپ  هراپ  *** وا رهطا  ندب  کبشم  ریت  زا  هتشگ 
وا رغصا  یلع  قلح  رب  هلمرح  كوان  *** وا رونا  رس  ریشمش  هدیدرگ ز  كاچ 

ربهر هر  نیا  بناج  تدش  دوصقم  هچ  هک  *** رظن دنکفیب  شیر  رگج  شیورد  يوس 
فجنب فرشت  گنهآ  ملباک  زا  دوب  *** فرش میلقا  ورسخیا  هک  تفگ  بداب 

فلت دندرگ  وت  لآ  شطع  ادابم ز  هک  *** فساب جنرب و  تشذگب  همه  مشود  بش 
مدروآ طیسب  لقع  يوس  بیکرت  هر ز  *** مدروآ طیحم  رحب  رب  بآ  هعرج 
دوب بابحا  یطحق  دشن  بآ  یطحق  *** دوب بایان  هن  بآ  ارم  دومرف  هاش 
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دوب بارهسب  گرم  زا  سپ  يورادشون  *** دوب باحصا  همه  دعب  هک ز  ندروخ  بآ 
كادفب یحور  هک  تفگ  نیمز  تسایرد  دید  *** كاخب دنکفیب  شیورد و  تفرگب ز  بآ 

هحفص 468} }
دوجو لین  اخس  لین  مرک  نامع  رد  *** دوجو مزلق  اطع  رحب  فرش و  طیحم  يا 

دور هجل  رهب  وت  ياطع  ربا  شخب  ضیف  *** دوهش طش  افخ  رهن  رنه  نوحیج  جومب 
یببس ار  تیگنشت  طش  ود  دزن  رد  تسین  *** یبل رثوک ز  همشچ  نک  داجیا  هک  وت 

تاصرع لها  همه  تاجن  وت  يوربآ  ز  *** تاجن وت  یئالب  نافوط  ون ح ز  رب  هکیا 
تارف دش ز  ارچ  عونمم  وت  لعل  رثوک  *** تایح بآ  یپ  رضخ  ترد  كاخ  رد  هدش 

تسیچ وت  ریت  رپ  رکیپ  نآ  رب  مخز  همهنیا  *** تسیچ وت  ریصقت  وت و  هانگ  هک  منادن  یم 
یلو رون  یبن  يور  ادخ  تاذ  هولج  *** یلزا لامج  تسادیوه  وت  نیبج  ز 

یلع روپ  یبن  طبس  منم  دومرف  هاش  *** یلع رون  يا  یتسیچ  زا  بل  هنشت  یتسیک 
نیع ترق  لد  توق  یلعب  یبنب و  *** نیسح مولظم  هنشت  بل  نم  مان  تسه 

لوصو داد  ادخب  مکولس  ریس  تبقاع  *** لوصح تفای  یگمه  مدارم  شیورد  تفگ 
لوبقب دیآ  یگدنب  ماوت  هاگردب  رگ  *** لوزن سوق  زا  مدمآ  دوعص  سوق  يوسب 

موش هللا  هب  هللا  یلا  ریس  زا  لصاو  *** موش هاش  تیگدنب  هبترم  زا  رخآ 
باکرب کنیا  تمزیر  ارم  تسا  ینوخ  هرطق  *** بآ هعرج  مرب  وت  طیحم  ات ز  یتصخر 

باوث لیصحت  یپ  زا  هنگ  قرغ  مدمآ  *** بابرالا بر  ترضح  رد  مراوخ و  هدنب 
دینشب ییحی »  » هک هچنآ  مظن  هتشر  رد  درک  *** دیهش تشد  نآ  رد  نذا  زا  سپ  هصقلا  تشگ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  يروآ  نزح 

روآ ور  واب  تشگ  الب  برک و  هپس  *** رطضم دش  نید  هش  نوچ  الببرک  فص  رد 
هحفص 469} }

رگشل  یب  ناهج  ناطلس  رگشل و  ناهجکی  *** روای یب  نیمز  ياراد  نمشد و  نیمز  کی 
تارف بآ  تاجن  کلف  نآرب  دودسم  هتشگ  *** تاجن کلف  انف  باقرغب  هدیدرگ  هقرغ 
وا مغ  زا  تارف  طش  زجب  هرعن  دزن  سک  *** وا مدمه  یسک  هتسخلد  رهاوخ  زجب  هن 

وا متام  زا  کلف  دش  ازع  لین  زا  یلین  *** وا مهرم  نانس  حمر  هدش  ریت و  زا  شمخز 
هدش شوغآ  مه  شرع  نایمتام  مغ  اب  *** هدش شوپ  هیس  خرچ  وا  زا  هک  متام  هچ  هو 

هاپس رادملع  هن  هاپس و  دنام  اجب  هن  *** هاش هچ  هداتفا  هکلهم  رد  هکرعم  فص  رد 
هاگن همیخ  يوسب  نیبادخ  مشچ  اب  درک  *** هللااب الا  ةوق  لوح و ال  تفگ ال 

شوه هدرب ز  شطع  بات  اوه  زوس  ار  همه  *** شورخ ناغفا و  هدش  رب  مرح  لها  زک  دید 
دید ربمغیپ  ترتع  یسکیب  یفرط  *** دید رگشل  همهمه  رظن  درک  فرطکی 

دید رغصا  یلع  موقلحب  ریت  یفرط  *** دید ربکا  یلع  سابع و  هتشک  فرطکی 
رهاط لوسر  دنزرف  يرای  دنک  ات  *** رصان نم  له  هک  تفگ  دز و  هزین  رب  هیکت 
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بآ هن  بابحا  هن  دید  یمن  تشد  نآ  ردنا  *** بات نت  زا  شیگنشت  یسک و  یب  نوچ  درب 
باوج تشاد  افج  گنس  رگم  بآ  بلط  *** باوث رهب  زا  میبآ  دیهد  موق  یک  تفگ 

نیمث ّرد  زا  نتشاد  ناور  توقای  لعل و  *** نیبجب شیافج  گنس  یلدگنس  دزب  هک 
هحفص 470} }

نیمزب نوخ  نآ  هرطق  دسرب  ادابم  هک  *** نیگنر نساحم  هاش  نیبج  نوخ  زا  درک 
نیبم رون  نایع  تشگ  هرز  دنب  دش  زاب  *** نیبج دیادزب ز  نوخ  نآ  نهریپ  اب  تساوخ 

مومسم يریت  هلمرح  زا  شیئوجلد  رهب  *** مولظ موق  نآ  زا  دمآ  افسا  او  ناهگان 
كاچ دش  ربمیپ  كاپ  لد  وچ  ارهز  بلق  *** كامسب ات  کمس  ناکرا  دش  لزلزتم 

كاله كاخ  رقم  هدنام  نطو  تشگ  ار  شرع  *** كاخز تفر  نیرب  كالفا  رب  هاش  هلان 
بابرالا بر  تیآ  بارت  رهاظ ز  تشگ  *** بارت يور  ناکم  دیدرگ  ار  یبارتوب 

تسوپ گر و  ناج  لد و  تسودزا  رپ  شیوخ  زا  یلاخ  *** تسودب هتسویپ  هتسر و  دوخ  لاح ز  نآ  ردنا 
تسولگب مریت  دشاب و  رگج  مغیت  هک  شوخ  *** تسوکن تسوا  زا  رگ  ریت  لدب  هزین  نتب  هک 

سنا نبا  نانس  هزین  زا  دز  كاچ  شیولهپ  *** سفن هار  وا  رب  تسب  رگج  هار  زا  يریت 
رمش نشوج  رد  هک  دنوادخ  ضغب  همهنآ  *** رمش نهآ  لد  دادیب و  همکچ  زا  هآ 

رمش نمیرها  هچ  بلق  زا  دش  هچ  نامیلس  اب  *** رمش نکسم  ارچ  تشگ  ادخ  ملع  نزخم 
دوب هتخوس  نب  داجیا ز  ملاع  یکشاک  *** دوب هتخودنا  لزا  زا  وا  رطاوخ  رد  هچناز 

ینارصن ناوج  ناتساد  نایب  رد 

ینامالا لامالاب و  ینارصنلا  غولب 
وا زا  مدینش  هدنب  نم  ربنم و  رب  تفگ  *** وگ هردان  رهگ  كاپ  ریس  کین  یظعاو 

هلو یل  هب  هللا  رفغ  مزاس  لقن  *** وج هثداح  ادز  شیعازف  هصغ  هصق 
هحفص 471} }

الببرک يوس  تشگ  ناور  حارج و  دوب  *** اغد موق  یپ  هک  يراصن  یناوجون ز 
نیبم رون  نید  رورس  نیمز  نیز  دش ز  *** نیرب شرع  رد  هلزلز  نیک  كوان  زا  دش  هچ 

نیعم هام  نانز  جوم  فرط  ود  زو  هش  هنشت  *** نیشن هدرپ  يده  رون  ادخ  نوخ  رد  تشگ 
هدش كالفا  رب  كاخ  زا  يو  هآ  شزوس  *** هدش كاخ  هرک  شهآ  زا  شتآ  هرک 

وا رس  رونا  رکیپ  زا  دزاس  ادج  ات  *** وا رب  دتسرف  تساوخ  یسک  دعس  رسپ 
وا رگشل  زا  سک  تفریذپن  ار  شتعاط  *** وا رکیپ  دنکف  نوخ  رد  دزاس و  ادج  رس 

نیسح تسارهز  هداز  یلع و  مشچرون  *** نیسح تساحطب  دیس  یبن  دنب  رگج  هک 
تسام اب  اسیلک  اپیلچ و  رانز و  جاخ و  *** تسام اب  يراصن  یناوج ز  دنتفگ  موق 

تسام اب  اساوم  حارط  هک  حارج  تسین  *** تسام اب  اسرت  هک  هشیدنا  هچ  تسین  را  ملسم 
دهد ماک  ار  وت  ماکانب  ماگ  رد  ماگ  *** دهد ماجنا  يو  هک  ات  وا  زا  تمدخ  بلطب 

دیهش هاش  يوس  درک  ناور  داد و  يرجنخ  *** دیبلط ار  ناوج  هزات  نآ  هچ  ریپ  نهک  نآ 
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دینش تفگ و  دوخب  درکیم  دشیم و  ناوج  نآ  *** دیزی رزو ز  هش  رس ز  ناتسب  ریگب و  هک 
تسا نم  يالابب  هچ  رهب  هتخود  ابق  نیا  *** تسا نم  ياضاقت  انمت و  ملظ  نیا  هچ  زک 

دوبن ناشطع  بل  اب  دوب و  نامهم  هک  ای  *** دوبن نامهم  هدزمغ  نیا  رگم  دوخ  اب  تفگ 
دوبن نآرق  عبات  دوب و  ناملسم  ای  *** دوبن ناملسم  هکنوچ  وا  دوب  ناشطع  هک  ای 

هحفص 472} }
ار وا  تسا  هاپس  هن  روای  هن  تسا  هانگیب  *** ار وا  تسا  هانگ  هچ  نآرق  عبات  دوب  رو 

دشاب اسیلک  سیسق  يرید و  بهار  *** دشاب اراصن  لیخ  زا  بل  هنشت  نیا  رگا 
دشاب اسرت  هنشت و  بل  هک  تسنآ  مسرت  *** دشاب احیسم  نیئآب  ملظ  شنتشک 

بیلص ران و  تمه ز  مدوش  ربهر  شاک  *** بیجع رس  نیا  رب  تفگ  رس  دنکفا ز  صن  رب 
لصو هنامیپ  هناخیمب ز  تسم  رس  تشگ  *** لصو هناخیم  يوس  شدناشک  قوش  هبذج 
لصو هناشاکب  هناتسم  شوخ و  رس  مدق  دز  *** لصو هناتسم  دمآ  لصو  هنامیپ  نوچ ز 
دیسر شرف  زا  شا  هناتسم  هلان  ار  شرع  *** دیشک شرع  يوسب  شلصو  هناشاک  هر ز 
هاش شدیناشک  شیوخ  يوسب  یهاگن  ز  *** هاگن هاش  يوس  دومنب  دمآ و  ضرغلا 

هانشب نوخ  میب  یهام  هچ  تسا  هداتفوا  *** هادف هللا  انریص  ناهج  ناج  ناک  دید 
يا هک  ناتسلگ  ایآ ز  هدرمژپ  لگ  *** يا هک  ناتسب  زارفارس ز  ورس  یک  تفگ 

اروشاع زورب  یحضاو و  عمج  قحب  *** رومعملا تیب  هب  یصقا و  هبعک و  قحب 
روط يداوو  فجن  الببرک و  قحب  *** روبز لیجناب و  ناقرفب و  ۀیروتب و  مه 

رارصا درک  نوزف  شیباوج  دندادن  نوچ  *** راذگم ملهج  تملظ  رد  تلاح و  وگب  هک 
بوقعی لیلخ و  هب  دوادب و  نامیلسب و  *** بویا بیعش و  حون و  ریشبلاوب و  قحب 

بویع زا  رعم  ياسوم  ردنکسا و  رضخ و  *** بوضغ لیئومش  ایعش و  عشوی و  قحب 
هحفص 473} }

مرح تیب و  مراو و  ثلث  میناقاب  *** میرم قحب  اسیعب و  اسیلکب و 
مشاه نوع و  بذوش و  هلظنح و  سباع و  *** ملسم بیبحب و  روالد  رح  قحب 

مساق بانج  لاماپ  هنیس  قحب  *** ملاس ریهز و  نامثع و  رفعج و  بهو و 
دش هلزلز  ناهجب  شلتق  هکیعیضرب ز  *** دش هلمرح  متس  زا  كاچ  هک  قلح  نامهب 

تایح بآ  زا  دش  مورحم  هک  رضخ  نامهب  *** تاجن کلف  نوخ  طش  شتشگ  هک  حون  نامهب 
تابث شدومع ز  دنکفا  هک  قرف  نامهب  *** تارف دزن  نت  داتفا ز  هک  تسد  نامهب 

دوب سابعلا  لضفلاوبا  شیمان  مان  *** دوب سان  هش  دنزرف  هک  دنتفگ  موق 
وا رس  رونم  ریشمش  دندرک ز  كاچ  *** وا رونا  خر  دوب  هم  هچ  هکیناوجب 
وا ربکا  یلع  تسنیا  هک  دنتفگ  موق  *** وا ردام  رگج  زوس  قافآ ز  دزوس 

شهگن ترسح  رس  زا  مد  همه  يدومن  یم  *** شهگ همیخ  يوسب  نایرگ  هکرعم  زا  يدرب 
ترگج نوخ  لد  هتسخ  نحتمم  رهاوخ  *** ترس يالابب  تسا  هداتس  هک  نز  نیمهب 

تریس خرف  ردام  ناو  نساح  از  لتق  *** تردپ دجب و  اطیلق و  راف  ایطنش 
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وت یئاتکی  تشگ ز  اهر  ثیلثت  گنن  *** وت یئاشامت  قافآ  هداماک  یتسیک 
دوبر مالساب  رفک  زا  شا  هولج  یکیب  *** دومن كاپ  دوخ  هدید  نوخ  هللا ز  ةریغ 
دومرف نم  قحب  دمحم  هکنآ  منم  هک  *** دوشگ هچنغ  نوچ  بل  ربمیپ  رازلگ  لگ 

نیع تّرق  لد  تّوق  ناج  هیام  دوب  وا  *** نیسح نم ز  نمز  تسا  نیسح  دینادب  هک 
هحفص 474} }

بآ هر  ملظ و  رد  هتسب  هدوشگب و  همه  *** باتشب نانیا  مینامهمب  دندیبلط 
باوج دوب  افج  ریت  ارم  بآ  بلط  *** بابک تشگ  شطع  ملایع ز  لافطا و  لد 
نوخب هشغآ  هتشک و  یگمه  مناروای  *** نوبز هنشد  زا  هنشت و  یگمه  مناتسود 
دش ربکا  یلع  سابع و  هتشک  متمسق  *** دش روای  افج  غیت  ارم  هک  مبیرغ  نآ 

دش رغصا  یلع  قلح  نیک  كوان  زا  مکاچ  *** دش رجنخ  مدز  مبآ  هک  هتشک  نآ  منم 
نانس یلوخو و  ذقنم  هلمرح و  لد  نوخ  *** ناوخب لزن  ارم  هدروآ  نم و  منامهیم 

درذگیم نیعم  ءام  مهدیم و  ناج  هنشت  *** درذگیم نینچ  هتسخ  نم  لاح  ایلاح 
درذگیم نیبج  نوخ  نیرب  شرع  زا  هاگ  *** درذگیم نیک  كوان  نیزح  بلق  زا  هاگ 

مردپ رثوک  یقاس  دوب  هک  يدوجو  اب  *** مرگج وج  افج  موقنیا  شطع  زا  دنتخوس 
تشگرب یسوم  هچ  تفر  تفص  نوعرف  هچ  رگ  *** تشگرب احیسم  نیئآ  زا  ینارصن  درم 

تشگرب اجیه  فص  رد  هتخآ و  يرجنخ  *** تشگرب ادعا  رکشل  يوس  تفرگب  نذا 
دوشگب تداهش  کلم  يوس  هار  تبقاع  *** دومن رصح  دح و  نوزفا ز  ششوک  ششک و 

مالس وت  رب  نم  مولظم ز  دیس  يا  تفگ  *** ماقم كاخ  يور  هچ  ناملسم  هزات  نآ  درک 
مامت هوق  ندب  شدوب ز  هک  تسناوتن  *** ماما فطل  زا  دور  شعن  رس  رب  ات  تساوخ 

رادب روکشم  هیثرم  نیز  ییحی »  » دوخ یعس  *** رادب روذعم  هک  دومرف  دش و  شهاوخ  رذع 
هحفص 475} }

هاگلتقب مالسلا  اهیلع  بنیز  ندش  دراو 

مالسلا هیلع  ادهشلا  دیس  لتقم  یف  يرغصلا  ۀموصعم  دورو 
لایع لافطا و  يراتسرپ  همیخ  رد  تشاد  *** لاصخ هدنخرف  بنیز  برع  ریم  رتخد 

لاح هچب  ردارب  لاح  زا  دب  هک  هللا  ملع  *** لامشب شلالم  لیخ  نیمیب  مغ  رکشل 
دید هلزلز  نیمزب  رهاظ  هلغلغ  کلفب  *** دینش ریبکت  هرعن  اغو  تشد  زا  هگان 

دمآ راود  دبنگ  تکرح  رد  نوکسیب  *** دمآ رات  اوه  تشگ و  هیس  دیشروخ  مرج 
دمآ رامیب  رب  ردنا  رس  همیسآ  بنیز  *** دمآ رایس  تباث و  تمظع  زا  تابث  یب 

مرس جات  نت و  بات  لد و  رون  دش  هچ  نیب  *** مررش ناج  رب  لد و  رب  دز  هک  تساغوغ  هچ  نیک 
رظن دومنب  دز و  الابب  همیخ  نماد  *** رگج هتسخ  هش  داجس  هدومرفب  سپ 

رقم هدرک  ین  رس  رب  ادج  هتشگ  ندب  ز  *** رمق بیز  روخ  رویز  يرس  هدنشخر  دید 
وا یناشیپ  هتخاس  ات  ود  ریشمش  برض  *** وا ینارون  ههبج  زا  قح  راونا  رهاظ 
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هآ هلان و  نانز  هنیس  زا  مرح  نانز  اب  *** هاش لتقم  يوسب  ناباتش  همیخ  زا  دمآ 
هانپ هن  ریجم و  هن  ثیغم و  هن  نیعم و  هن  *** هاپس تشدکی  هراپ و  دص  رکیپ  کی  دید 
ریت یپ  زا  ریت  رجنخ و  یپ  رجنخ ز  دوب  *** رینم مسج  نآ  رب  هکسب  شرظن  زا  دیدپان 

ناج هچ  مسج  نآ  زا  درک  ادجو  دومنب  رود  *** ناغف هآ و  دصب  تسشنب  دز و  رب  نیتسآ 
ناشف رون  ینت  دید  افق  هدیرب ز  رس  *** نانس ریشمش و  رجنخ و  ینو و  گنس  كوان و 

هحفص 476} }
وا رهطا  ندب  درادن  هسوبکی  ياج  *** وا رکیپ  زا  رس  هتشگ  ادج  هنشت  بل  اب 

كاچ هتسخ و  یلع  بلق  یبن  راز  لد  هچ  *** كاخب هتفخ  نوخب  هقرغ  نوزف  تاحارج  اب 
كامسب شرون  هتفات  کمسب  شنوخ  هتفر  *** كاپ رکیپ  نآرب  هچنآ  رامش  نوزفا ز  مخز 

لوتب يوناز  توق  نسح  نیعلا  ترق  *** لوسر شود  یلع  شوغآ  بنیز  یک  تفگ 
دوب وت  ياوأم  لزنم و  ءاسن  ریخ  نماد  *** دوب وت  ياج  یبن  شود  رب  هک  وت  ینیسح  نآ 

دوب وت  ياضعا  همطاف  هگ  هسوب  بش  زور و  *** دوب وت  ياپ  فک  كاخ  نیرب  شرع  تنیز 
تسارچ كاچ  دص  هدش  رکیپ  هراپدص و  مسج  *** تسارچ كاخ  وت  نکسم  نوخ  هجل  وت  ياج 

نوزف مصخ  یشوخلد  برط و  ددرگن  ات  *** نورب همیخ  زا  هنم  اپ  نک و  ربص  میتفگ 
نوگن سابع  تیآ  رصن  تیار  دش  هک  ات  *** نورد هآ  زا  مدز  رذآ  لدب  مدرک  ربص 

نم رغصا  یلع  قلح  نیک  كوان  دز  كاچ  *** نم ربکا  یلع  قرف  ات  ود  ریشمش  درک 
رهم دش  اب  ار  همطاف  ناور  باک  نآ  یکی  *** رهدب وحم  دوشن  تبیصم  ود  نم  لد  زا 

رهب وت  رهب  زا  هعرج  ناور  بآ  دوشن ز  *** رهن ود  بآ  فرط  ود  رد  يوش  هتشک  بل  هنشت 
دنهدن تبآ  رکیپ و  زا  رس  دنرب  هنشت  *** دنهدن تباوج  بآ  بلط  یئامن  نوچ 

بلس وت  كاپ  رهطا  ندب  رب  دوب  هک  *** بلط وت  يدرک  هک  هنهک  نهریپ  نآ  رگد 
هحفص 477} }

بتب دیشروخ  شبات  زا  تنت  نابات  دنام  *** بعتب تکاپ  رکیپ  زا  بلس  نآ  دش  بلس 
« هابخ ًامیرح و  هنم  اوکته  نم  یباب  «***» هادرو ًاصیمق  هنم  اوبلس  نم  یباب  »

داب وت  نایرع  نت  يادفب  ملاع  ناج  *** داب وت  ناشطع  بل  يادفب  نم  ردپ 
داب وت  نابرقب  وت  يادفب  بنیز  ناج  *** داب وت  ناجیب  نت  نت  یب  رس  راثن  رس 

« ءادعلا لیخ  هعالضا  تنحط  نم  یباب  «***» ءارعلاب ثالث  یف  راثوه  نم  یباب  »
ترمک ردارب  رجه  زا  مخ  تشگ  ناسچ  ای  *** ترگج رب  رسپ  غاد  زا  دش  هچ  منادن  یم 

ترس دندیرب  هنشت  بل  تثاریم و  بآ  *** تررش ناج  لدب و  دز  شطع  زوس  نوچ  هک  ای 
وت هنیس  هدش  مرن  ارچ  بسا  مس  زا  *** وت هنیرید  هنیک  ارچ  دوب  ار  رمش 

ماشب دیشروخ  هچ  وت  راز  بنیز  دوریم  *** مامت وت  لصو  تبونو  دمآ  شیپ  رجه 
مالک متخ  مدوش  فیرش و  تسد  تمسوب  *** ماشب هچ  حبصب و  هچ  مراز  لد  ردنا  یتسه 
ادخ تسد  رب  هدمآ  تسد  هچ ز  ار  نابراس  *** ادخ تسمرس  هچ  دوب  هش  هک  دوب  ربخیب 
يرگ هولج  زا  هچ  هدرپ  یب  هدرپ و  رد  تشگ  *** يرد هدرپ  زا  هچ  سدق  مرح  راد  هدرپ 
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يرد قطن  نخس  ز  ییحی »  » هچ هدرپ  رد  دنام  *** يرث ایرث و  تشگ  شیگ  هدرپ  یب  وحم 
هحفص 478} }

ارچ رایغا  لفحم  ارچ  رای  مرح  *** ارچ رارسا  مرحم  زا  قح  رس  نایع  هک 

یلوخ هناخب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  ندش  دراو 

فیضملا یف  یلوخلا  راد  یف  فیرشلا  سأر  دورو 
تسد راک ز  رس  بآ ز  تشذگ  تفر و  نامز  نآ  *** تسشن هب  اجیه  فص  زا  درگ  هک  اروشاع  رصع 

تسکش تسب و  اقلط  دهع  ربمغیپ و  لد  *** تسب هدوشگب و  نودرگ  نید  هراب  نیک  هر 
لوتب راز  لد  وچمه  یلع  بلق  دش  كاچ  *** لوسر دنزرف  رس  ادعا  هزین  رب  تفر 

ولهپ رب  مدز  هزین  شنم  هک  یلوخ  تفگ  *** وا نتشک  یعدم  نت  هس  موقنآ  زا  تشگ 
ور نم  مداهنب  شکاخب  هک  اتفگ  رمش  *** ولگ رحن  شمتخاس  نانس  تفگ  نانس  ز 

ادخ مدرکن ز  مرش  افق  مدیرب ز  رس  *** افق شکاپ ز  رس  مدیرب  هنشت  بل  اب 
دایز نبا  هزیاج  دربب  یلوخ  تفگ  *** داسف عفد  لدج  عفر  یپ  دعس  رسپ 

داباروج افج  رمش  دسر  هچنآ  دیزی  ز  *** دید دیاب  نانسب  زئاوج  ماش  ات  هفوک 
ماکب ماک  ار  همه  مامت و  شیع  ار  همه  *** مارمب لصاو  همه  دارمب و  لئان  همه 

دومث داع و  قرف  دانع  دای  زا  درب  *** دوبر هاش  رس  هچ  یلوخ  هزیاج  یپ  زا 
دوشگ بسا  هرب  وت  رس  يروتسم  یپ  *** دومن فوخ  ادهش  هاش  هعیش  زا  لد  رد 

ناهنپ یهلا  رون  شا  هربوت  رد  درک  *** ناهنپ یهامک  رارسا  شراثآ و  تخاس 
هحفص 479} }

رونت كاخ  يورب  هناخ  خبطم  رد  داد  *** رورغ نامهم ز  لزنم  دش و  هناخ  دراو 
روط هلعش  زا  هک  هچنآ  رونت  زا  ادیوه  دش  *** رون هیآ  زا  هک  هچنآ  رونت  رهاظ ز  تشگ 

میظع شرع  يوسب  ات  وا  زا  رون  هتفات  *** میلک ياسوم  هدش  شرون  هولج  رد  وحم 
وا نز  هگرحس  باوخ  زا  هچ  رادیب  تشگ  *** وا نکسم  دش  هچ  گرم  هگباوخ  دمآ و 

وا نزرب  وا  هناخ  ادخ  رون  رپ  هدش  *** وا نمکم  زا  هدز  رس  ادخ  رارساک  دید 
نشور یهانتب  دیاین  مهو  رد  هچنآ  *** نشور یهلا  شرع  وا  زا  کیرات و  هناخ 

هدش رای  هگ  هولج  وا  هناریو  نحص  *** هدش راونا  علطم  شا  هدکتملظ  دید 
هدش رادلد  هگ  یلجت  راوید  رد و  *** هدش راوید  رد و  رب  ادخ  رون  رگ  هولج 

لوزنب دوعصب و  کیالم  لیخ  وا  ردنا  *** لوسر راونا  علطم  ادخ  رون  طبهم 
هتشگ یلجتم  شتاهجب  نادزی  رون  *** هتشگ ّیلوم  هناخ  نآرد  هللا  ۀهجو 

هتشگ یلوتم  ار  يده  راونا  شاف  *** هتشگ یلحتم  تلالج  ياه  یلحب 
دودحم یناکمب  ایوگ  هدش  دحیب  تاذ  *** دودو شرع  نیمز  حطس  رب  هدش  ازفا  تنیز 

تساجک رومعم  هناخ  اجک  عوفرم  فقس  *** تساجک رون  هریان  نیاک  دش  ریحتم 
تساجک روجید  بش  اضیب  دی  نیا  یسوم  *** تساجک روط  هدش  هللا  انا  ینا  رهظم 
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دید خبطم  زا  قح  راونا  رگ  هولج  تبقاع  *** دیشک جنر  یسب  بولطم  يوس  هر  درب  ات 
هاش رس  رونم  دید  وا  رتسکاخ  بیز  *** هاگن رونت  يوس  خبطمب  درک  دمآ و 
هام هدراچ  نآرب  ریشمش  تبرض  هدراچ  *** هلا راونا  هدمآ  وا  ههبج  زا  رهاظ 

وا هراپ  دص  نت  اب  هدش  هچ  هللا  ملع  *** وا هراسخر  هنیئآ  هدز  نوخ  زا  گنز 
هحفص 480} }

دید یبیرال  تیآ  وا  زا  رهاب  رهاظ و  *** دید یبیغ  هگ  هولج  وا  خر  زا  دوهشب 
دید یبیع  یب  شالاعت ز  دنوادخ  نوچ  *** دید یبیش  رثا  شبابشب  نساحمب 

رون شدیشروخ  هچ  يور  زا  هدش  رب  کلفب  *** روهظ راداد  هولج  شا  هیصان  زا  هدرک 
بیط گنر و ز  زا  یلگ  گشم و  هچ  هک  رس  يا  تفگ  *** بیخن ناغف و  اب  تشادرب  هچ  كاخ  زا  رس  نآ 

بیرغ مولظم و  هک  دومرف  ورس  نآ  دوشگ  بل  *** بیکش هدرسفا  لد  زا  تفر  هک  يوگ  دوخ  زار 
باوج بآ  بلط  رد  افج  ریت  مدماک  *** بآ مورحم ز  هنشت  بل  هتشک  نآ  منم 

شورس هولج  رد  هعقاو  نآ  رد  دید  ناهگان  *** شوه تفر ز  نز  هحلاص  نآ  نخس  نیا  دینش  نوچ 
شوپ نیکشم  سفن  نیکشم  نزو  درم  دنچ  *** شورخب کیالم  لیخ  امسب  ات  نیمز  زا 

دمآ نادزی  هنیئآ  شرونا  خر  هک  *** دمآ ناباتش  هتشگ  مخ  دق  اب  يرورس 
نیسح مولظم  دیس  نابل  هنشت  رورس  *** نیع ود  رون  يا  هک  هلان  ینز  تشاد  نایم  ناز 

نیدی عطق  ار  وت  هدومنب  هک  تسد  نآ  عطق  *** نینس ریشمش و  زو  ریت  زا  رجنخ و  زا  هتشک 
كاپ رس  يا  دوش  وت  يادفب  ردام  ناج  *** كاپ رکیپ  وت  رس  یب  الببرک  رد  تسه 

وت ربکا  یلع  هتسخلد  ردام  يا  دش  هچ  *** وت ردام  وت  رکیپ  یب  رس  يادفب 
وت رغصا  یلع  ریش  یب  ههامشش  لفط  *** وت روای  دب  هک  رادافو  رادملع  نآ 

هحفص 481} }
ترگج هلال  هچ  هتسخ  رگج  تسا و  رادغاد  *** ترسپ غاد  هک ز  کباصم  هللا  مظع 

وت هنیرید  هنیک  ارچ  دوب  ار  مصخ  *** وت هنیک  ناهن  تشاد  ارچ  هنیس  رد  رمش 
وت هنیئآ  يرتسکاخ  هک  روج  زا  هتشگ  *** وا هنیس  دش  هک  ریت  زا  رجنخ و  زا  كاچ 

وت رهطا  ندب  رب  ارچ  بسا  دنتخات  *** وت رونا  رس  هچ  زا  ادج  تشگ  افق  ز 
ترسب دمآ  هچ  موق  متس  زک  وگزاب  *** تردپ دج و  ندید  یپ  زیخ  اردام 

ترمقلا قش  هتخاس  نینچ  تسا  لاله  هچ  *** ترمک ردارب  رجه  ملا  زا  تسکش  هک 
تارف بآ  زا  هرطق  ولگب  تدناسرن  *** تایح عطق  نینچ  هدرک  رگج  هنشت  ار  وت  هک 

نم رت  مشچ  رب  ردنا  دش  هتشک  بل  کشخ  *** نم ردام  يا  هک  دورسب  ورسنآ  دوشگ  بل 
نم ربکا  یلع  سابع و  هللادبعو و  نوع  *** نم رفعج  نم  مساق  نم  رغصا  راوخریش 

ما هدمآ  روط  هلعش  مرتسکاخ و  بیز  *** ما هدمآ  رونت  هب  یلوخ  هناخ  نامهیم 
باطخ تقو  نیک  هزینرسب  ادرف  کیل  *** بالگب نوگلگ  رسنآ  تسش  دمآ و  شوهب  نز 

بآ رتسکاخ و  هتشگ ز  شیولگ  هار  هتسب  *** بات بت و  زک  یسک  هچ  حنحنت  درک  ولگز 
لوطت هصقلا  هدش و  ییحی »  » هصق ز نیا  هتوک  *** لوقع ءارآ و  هدش  ناریح  هک  دوب  افج  هچ 
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هحفص 482} }

هفوکب ءارسا  ندش  دراو 

هفوهلملا دابکاب  ۀفوکلا  یف  لصو  ام 
دایز دنزرف  سلجم  دش و  هفوک  رد  هچناز  *** دایز داع  متس  دومث و  نایغط  تفر 

دانع تشاد  افج  درک  یبن  لآ  اب  هچنآ  *** دای دراد  سک  هن  تسا و  هدید  هن  تسا و  هدینش  هن 
تشذگ هچ  نامیتی  هب  دیسر و  هچ  ناریساب  *** تشذگ هچ  ناریو  هفوک  رد  هک  هللا  ملع 
دوب یئاوسر  یپ  ار  یلع  لآ  نیکز  هک  *** دوب یئادوس  رس  رد  ناهن  شداوس  هچ  ات 

دوب یئامیپ  هلحرم  زا  یگتسخ  ار  همه  *** دوب یئاشامت  موقنآ  رب  هوبنا  یقلخ 
همه ياپ  افج  ریجنزب  تسد و  نسرب  *** همه ياخ  رکش  لعل  هدش  کشخ  شطع  ز 

دندش رازاب  رس  رب  نانز  نعط  نانز  فک  *** دندش رازآ  یپ  ار  یبن  دالوا  يرهش 
دندش راز  لد  رازآ  یپ  رد  ار  همه  *** دندش رازآب  رازاب  رس  رد  ار  هلمج 

ار همه  اضعا  هتخاس  هیس  گنس  تبرض  *** ار همه  اپ  رد  هلسلس  نسر  دوب  ولگب 
نانز ياشامت  رهب  نانز  ماب  رب  هدش  *** نانک صقر  نانز  نعط  ناشف  تسد  نایفوک 

ناوج ریپ و  فد  هتخآ  فک  هدز  رب  فصب  فص  *** نابز نعط  زا  هتخاس  نانس  نعط  مهرم 
راتت ناریسا  هک  ای  شبح  نازینک  هچ  *** راید رهش و  نآ  رد  دندوب  هک  هللا  ملع 

روط يداو  زا  هدش  یلجتم  شغورف  هک  *** رون هعمل  شکلف  رب  يرس  هزین  رس  رب 
روهظ هدرک  رجش  هگ ز  ور  تشط ز  زا  هاگ  *** رونت كاخ  زا  هدمآ  نورب  تسا  روط  رون 

هحفص 483} }
« هاوس بر  کلملا و ال  یف  هل  کیرش  ال  ***» هلا راونا  شینارون  ههبج  زا  رهاظ 
نوخ كاخ و ز  زا  رپ  دوب  نایع  هزین  رسب  *** نوزف هب  ای  مک  هب  هللا  ملع  رس  هدجیه 

نوچیب یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هچ  *** نوگ هنیآ  يرس  شیپ  زا  يرتسکاخ  دوب 
دیجم نآرق  دناوخ ز  یمه  فهک  هروس  *** دینش تفگ و  یمه  تشاد  ادخب  یئادخ  ز 

دوب لمحم  هد  بیز  نانز  نامیتی و  اب  *** دوب لفحم  هم  هک  نابات  هرهز  نآ  بنیز 
دوب لکشم  وا  رب  هک  ردارب  نارجه  مغ  *** دوب لد  زا  نانک  هلان  بل و  ود  زا  ناشف  رد 
باطخ هشیپ  افج  موقنآ  هب  هبطخ  رد  درک  *** باتعب دوخ  بل  دوشگب  دش و  لمحت  هب 

قارعب ار  نید  هش  برثی  دیدیبلط ز  *** قافن لیخ  افج  لها  اغد  موق  یک  تفگ 
قاتشم ناج  زا  بلاط و  لدب  میتسه  وتب  *** قاط وت  نارجه  مغ  زا  ام  تقاط  هدش  هک 

ام یناملسم  نیئآ  قنور  یهد  ات  *** ام ینامهم  هب  يامرفب  هجنر  یمدق 
دیتسخ ردارب  رجه  رسپ  غاد  زا  شلد  *** دیتسب نامهمب  بآ  ارچ  موقیا  لوا 

دیتسگب ایح  دنویپ  هچ  دهع  هتشر  *** دیتسکشب متس  گنس  زا  شیپاشیپ  هچ  زا 
« هبستکم مکلثم  دحا  ام  مکلیو  «***» هبضغ مکیلع  مکیلع و  هللا  طخس  »

نیسح ناناوج  زبس  طخ  ریغ  هزبس  *** نیسح نارای  ینامهم  هب  میدیدن  ام 
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نیسح نایرب  هنیس  هتخوس و  لد  زج  *** نیسح نالفط  يراز  شطعلا و  هلان 
دشن كاچ  ادخ  ریش  رگج  نوچ  يرگج  *** دشن كانمغ  همطاف  لد  وچمه  لد  چیه 
هاش رس  دب  وا  رب  هک  يروج  هزین  لماح  *** هاگان ندورس  هبطخ  رب  هچ  مرگرس  دوب 

هام خر  نینوخ  هدمآ  متس  گنس  زک  دید  *** هاگن درک  وا  رب  هچ  بنیز  لمحم و  رد  درب 
هحفص 484} }

دوب یلاخ  امش  ياج  ام  رب  ردنا  بشید  *** دوب یلاح  وکن  هچ  رگ  ماوت  دای  اب  تفگ 
وت يدوب  اجکب  ینوخ  رتسکاخ و  رپ ز  *** وت يدوب  اود  هتسخ  لد  درد  رب  هک  يا 

وت يدوب  افج  گنس  فده  نالفط  هک ز  *** وت يدوب  اطخ  هچ  رد  هتشاد و  هنگ  هچ 
تسکش گنس  زا  تینارون  یناشیپ  هچ  زا  *** تسکش گنرین  هچ ز  رهب  هنیآ  ار  شرع 

نیبب راز  دوخ  بنیز  رگن  رازاب  رس  *** نیبب رازاب  رس  رب  ارم  اشگب و  مشچ 
نیبب رازآ  رد  ربا  وا  هدیدرب  کشا  *** نیبب رازآ  رد  رازابب  راز  بنیز 

سرپب هتسب  نسر  يوزاب  هتسخ و  لد  ز  *** سرپب هتسخ  نم  لاح  موش  وت  يادفب 
منزن لحارم  عطق  زا  مغ  راخ  لدب  ای  *** منزن لد  زا  رگ  هرعن  نورد  هآ  مدزوس 

منزن لمحم  هبوچ  رب  هچ  ار ز  دوخ  رس  *** منزن لسالس  اپ ز  وت  يرود  زا  هوکش 
درک نوخ  رپ  نیمز  عاطقا  هچ  شیوخ  لمحم  *** درک نوگلگ  نوخ  هنوگلگ ز  دز و  لمحمب  رس 

هللادیبع سلجمب  تیب  لها  ندش  دراو 

هللادیبع سلجم  یف  هللا  لآ  دورو 
بارخ کلمنآ  رد  هک  یملظ  یفوک و  متس  *** بات تقاط و  لد  درب ز  رس  دودزب ز  شوه 

بارش مزب  الط  تشط  ءادهش  هاش  رس  *** باذع جنر و  یلع  لآ  وا  رد  دندید  هچناو 
لد هناورپ  هتخوس  وا  شتآ  زا  تشگ  *** لد هناشاکب  هصق  نیا  هتخورفا  شتآ 

تسارچ هتسکشب  هتسب و  ادخ  نامیپ  دهع و  *** تسارچ هتسب  متس  ریجنزب  رامیب  ياپ 
تسارچ هتسویپ  هتسخ و  لد  هتسر و  هتسب و  *** تسارچ هتسخ  افج  دادیب و  لافطا ز  نت 

هحفص 485} }
تسا نطو  هبارخ  تابارخ  ریپ  رب  هچ  زک  *** تسا نز  درم و  لد  تابارخ  یبارخ  رد 

لد يراتفرگ  رهب  دنک  هراچ  رگم  ات  *** لد يراد  نانعب  دمآ  هدز  ادوس  قشع 
لد يرامیبب  درک  رظن  هچ  دوخیب  تشگ  *** لد يراز  رب  يرای و  یب  هب  دروآ  محر 

تسارچ داجس  دیس  يولگ  ردنا  نسر  *** تسارچ داجما  رورس  انز  لسن  رب  هک 
انز لسن  رب  هداتسا  نسر  ردنا  هتسب  *** افج ریجنزب  هتسب  ادخ  ریش  هداز 
ادهش هاش  رس  الط و  تشط  تنیز  *** الط تشط  هد  بیز  ادهش  هاش  رس 

مالظ نیع  رد  هتفات  دوش  دیشروخ  هک  ای  *** مامت ردب  الط  تشط  زا  علاط  دوش  یک 
ادخ سوماق  تیآ  یبن  ناهرب  ّرس  *** ادخ سومان  ترضح  نیشن  هدرپ  بنیز 

ادخ سومان  هلحرم  رهب  هدوب  مد  همه  *** ادخ سوک  کلف  ماب  نیمز  حطس  رب  هدز 

http://www.ghaemiyeh.com


دای هتشاد  هن  هدینشن و  هدید و  سک  هن  هک  *** دایز دنزرف  سلجم  رد  دش  یقیرطب 
نسر هب  شتسد  ود  هتسب  هلسلس و  رد  ياپ  *** ندب هدرک  شهیس  هزین  رس  هنایزات 

نمس گرب  نوچ  ضراع  ناهن  هدرک  نیتسآ  ز  *** نت هب  تشاد  نایع  هنهک  یبلس  هراپ  هراپ 
نانز نازینک و  نیب  ناهن  درک  ار  شیوخ  *** نایع مزب  نآ  رد  دنوادخ  نیک  نوچ  دید 

لاصخ هدنخرف  نز  نیا  دوب  هک  موق  یک  تفگ  *** لاؤس دومنب  دمآ و  مشخ  هب  هناجرم  روپ 
لامش نیمی و ز  نازینک ز  هدنکآ  شدرگ  *** لاح همه  ردنا  درگنن  ام  يوس  ربکت  زک 

هحفص 486} }
تسا برع  ریم  رتخد  مجع  هام  هداز  *** تسا بسح  خرف  هم  نیک  یکی  تفگ  نایم  ناز 

درک اوسر  ادخ  هک  دش  رگن  هچ  ار  امش  هک  *** درک احطب  هم  يوس  ور  دمآ و  طاشنب 
درک اوأم  یب  روشک و  رهب  تخاس  ردب  رد  *** درک ادیپ  همهب  ار  امش  بذک  تیآ 

دیدش رازاب  هچوک و  رسب  هنهرب  رس  *** دیدش رازآ  رد  رب  دوخ ا  هدید  زا  همه 
دیرد ربص  نهریپ  لد  تشادرب ز  هلان  *** دیشک هرعن  رگج  يرغص ز  تمصع  ترضح 

دیهش هنشت  بل  ار  نید  هش  دیدومن  هک  *** دیزی لآ  رب  وت و  رب  ادخ  نعل  یک  تفگ 
ادیپ یمیئلوت  نوچ  زا  زج  بذک  دوشن  *** اوسر ددرگن  راکدب  قساف  زجب  سک 

تسوکن هن  نمشد  يداشلد  ترشع و  نایم  ناز  *** تسود ترضح  هرب  رگ  دهدب  ناج  یتسود 
تسوا بحاص  اجک  ریشمش  هزین و  تبرض  *** تسوپ گر و  رد  ناهن  تسود  زجب  تسین  ار  هکنآ 

صوصنم میجر  تنا  دوب  لیزازع  رب  *** صوصخم مدآ  هب  تسامسالا  ملع  هتکن 
دندز هناتسم  هرعن  لد  تسود ز  رد  رب  *** دندز هناناج  هر  رد  نانسب  رس  يا  هقرف 

دندز هنامیپ  هب  دنتشرسب و  مدآ  لگ  *** دندز هناخیم  رد  کیالم  هک  مدید  شود 
كاب هچ  ریس  ناج  درم ز  نآ  رب  ریشمش  غیت و  *** كاب هچ  ریشمش  تسار ز  ناج  هتشذگب ز  درم 

ماعط دنرآ  هک  درک  بلط  هناجرم  روپ  *** ماع رضحم  نآ  رد  صاخ و  هگراب  نآ  رد  سپ 
ماکب بآ  هن  هدوب و  نان  هن  تسا  زور  هس  هک  *** ماما لافطا  زا  دمآ  دنلب  عوجلا  گناب 

عوجلا عوجلا  همع  یک  هتشادرب  هلان  *** عومجم يرازب  هتفرگب  ار  بنیز  درگ 
هحفص 487} }

هام تریغ  روخ  تنیز  يرس  هدنشخر  دید  *** هاش رس  يوسب  درب  ارف  هتسشان  تسد 
هار ممزب  رد  هتفای  دوخ  بنیز  رگنب  *** هلا رون  يا  نم  ای  يدش  وت  بلاغ  تفگ 
نوزفا ار  شلد  درد  نار  یخاروس  درک  *** نوخ هرطق  یکی  داتفا  هش  قلح  زا  هگان 

ادخ رون  هریان  دنک  شوماخ  تساوخ  *** اغد موشیم  هناجرم  هداز  نامزنآ 
ادهش هاش  بل  افج و  بوچ  زا  هآ  *** افج بوچ  يوس  درب  دوخ  هدیربب  تسد 

باتیب ییحی »  » لد دش  نآ  زک  روج  نآ  زا  هآ  *** بارخ درک  ناهج  ناکرا  هک  ملظ  نآزا  داد 

بهار رید  هعقاو  نایب  رد 

بهارلا رید  یف  عقو  ام  بئاجعلا  نم  و 
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لوسر دالواب  رید  نیا  زا  دمآ  اهچ  هک  *** لولم هتشگ  نهکرید  هرئاد  زا  ملد 
بئاغ ملقع  ینارید  هدش  یهاگ  رید  *** بهار رید  هعقو  نامه  ماش و  هر  زا 
ارحص رد  هرز  دندومن  رود  دوخ  رید  *** اسرت هورگ  یحیسم و  نابهر  لیخ 

ادخ دای  یپ  دنشاب  اهنت  وا  رد  هک  *** انب دندومنب  ثلثم  طورخم و  لکش 
دوب يریخ  تبقاع  ناهجب  ار  وا  لهاک  *** دوب يرید  انب  هنوگ  نیا  زا  ماش  هر  رد 

اسرت زا  رفن  داتشه  يریپ و  شنکاس  *** یسیع دهعب  داینب  هدش  ار  وا  يرید 
اسک لآ  ندمآ  رظتنم  ربخاب  *** اسای ردنا  يو  عابتا  یناریو و  همه 

رید هزاوردب  هار  شدبن  ناشیا  زج  سک  *** رید هزاوآ  هدش ز  رپ  ناهج  عاطقا  همه 
حیرص دوب  يربخ  شحیسم  باون  هک ز  *** حیسم باون  دوب ز  یکی  موقنآ  ریپ 

هحفص 488} }
حیضف لاح  اب  ار  شلایع  لها و  دنروآ  *** حیبذ هنشت  بل  هچ  ارهز  هداز  دوش  هک 

دننک ماش  ار  همه  طاشن  دیما و  حبص  *** دننک ماش  يوس  رید  نیا  رب  زا  راپس  هر 
دوب هر  ار  رفن  داتشه  نابهر  زا  شیوس  *** دوب هگتدابع  داتشه  هرجح و  لهچ  اب 
دوب هللا  حور  ترضح  ناشتعاط  زا  داش  *** دوب هگآ  لد  راد و  ربخ  بلق  ار  همه 

ار همه  اسیلک  اپیلچ و  رانز و  قوش  *** ار همهاس  ای  هدمآ  بیلص  سوقان و  قشع 
مارگ دافحا  دنتشگ ز  هتسارآ  یعمج  *** ماکب تشگ  ناهج  راک  انز  لآ  رب  هکنوچ 

مائل موقنآ  زا  هللا  لایع  دنریگب  ات  *** مارکالا هیلع  هللا  یلو  ناتسود 
دندش رات  هرز  دندنکف و  ههاریب  هب  هر  *** دندش رادربخ  هصق  نآ  زا  هفوک  هپس 

میب زا  رپ  لد  هنتف و  زا  رپ  رادغ  رس  *** میجر دورطم و  همه  مهیلع  هللا  ۀنعل 
میس رز و  زیاوج  دنناتس  دنناسر و  ات  *** میتی لافطا  دندرب  یمه  هار  زا  جراخ 
دندرب نایاپب  شیوخ  هر  رید  نآ  يوس  *** دندرب نابایب  هب  هر  یبش  هدرک  مگ  هار 
رگشل نآ  دندش  داش  نامگ  هدرک  اتسور  *** رظنب دمآرد  رود  زا  رید  داوس  هچ 

ربخز یلاخ  هتفلآ و  هتفخ و  نابهار  *** رقم دندومن  دندیسر و  رید  نآرود 
دمآ رشحم  شروش  نایع  رید  نآ  درک  *** دمآ رگشل  ندیشورخ  گناب  ناهگان 

دمآ ماع  هلغلغ  نآ  زا  صاخ  شتریح  *** دمآ ماب  بلب  ناریح  نابهر  زا  یکی 
دمآ ماجنا  رب  هر  نیا  هک  دوصقم  تسیچ  *** دمآ مان  امش  ریم  رب  هچ  موق  یک  تفگ 

بارخ ماش  يوسب  هفوک  میناور ز  هک  *** باوجب يرید  بهار  نآب  دنتفگ  موق 
دیلپ دعس  نب  يرادرس  یهارمهب و  ام  *** دیزپب یغاط  یغای و  برع  یصخش ز  دوب 

هحفص 489} }
دیشک ماش  يوسب  يریس  اب  شلآ  هر  *** دیهش میدومنب  ار  وا  هیرام  فص  رد 

میراد نمأم  نکسم و  امش  رید  زجب  هن  *** میراد نمشد  هشیدنا ز  لدب  میربیم و 
دیهدب ناشیاب  بآ  هن  ینان و  بل  هن  *** دیهدب ناریساب  یئارس  رید  نیا  ردنا 

دیهدب ناریوب  ياوأم  ار  نادزی  جنگ  *** دیهدب نامهمب  تسین  ازس  هچنآ  ام  وچمه 
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تسار دیآیمن  نذا  دهدن  رگ  لمع  نیک  *** تسار ام  یسیئر  رید  نیا  رد  هک  بهار  تفگ 
شیشک نذا  یب  يراک  دنکن  اراصن  هک  *** شیپ دمآ  ما  هعقاو  نیا  زا  هزات  یتلجخ 

شیوخ ربمغیپ  هداز  دشک  هنشت  بل  اب  *** شیک همه  زا  شیهب  دمآ  هک  مالسا  لها  و 
دهدن شباوج  ریشمش  كوان و  زا  زجب  *** دهدن شبآ  سک  تخوس  مرگج  دیوگ  هچ  ره 

ام ینامهمب  ياو  ام  تلاح  رب  ياو  *** ام یناملسم  مان  دوب  سوقان  گنن 
ام یناماس  رس و  یب  دربن  ناماسب  رس  *** ام یناج  نارگز  دش  ناج  تمیق  رب  بآ 

راوس هزامجب  دندرگ  همه  هنهرب  رس  *** راکف ناماس و  رسیب و  یبن  لآ  دنوش  هک 
سیسق دمآرب  ماب  بلب  ریحت  اب  *** سیئر دزن  ربخ  دروآ  بهار و  نآ  دمآ 

سیبلت زا  ضرغ  هعدخنیا  زا  دوصقم  تسیچ  *** سیلبا راکددم  رای و  امشب  يا  هورگ  یک 
دیبلط ناریسا  رهب  ارس  دعس  رسپ  *** دینش تفگ و  نامه  هچ  مود  بهاراب  تشگ 

ریجنز اب  نسر و  اب  همه  دندومن  اج  *** ریسا لیخ  نآرد  ایهم و  درک  یلزنم 
هحفص 490} }

رینم گنر  هیس  هدرک  ار  همه  یلیس  برض  *** ریز گنر ز  اب  همه  نایرگ  هدید  اب  همه 
مامتا میئامن  مارکا  میهاوخ  یمه  هک  *** مایپ دیناسرب  بهارب  موق  رورس 

میراذگب امش  دزن  رد  دیاب  یبشما  *** میراد تناما  قودنص  ود  هارمهب  ام 
میراد تنم  وت  یئامن ز  فطل  نینچ  رگ  *** میراپسب هر  هیداب  نیا  زا  هتفرگب  حبص 

شیوخ هگتدابع  يولهپب  هرجح  یکی  رد  *** شیوخ هگتعاطب  داهنب  هدروآ و  بهار 
نشور دش  شا  هدکتملظ  هک  دید  بش  همین  *** نطو هرجح  رد  بهار  نآ  بش  همین  ات  تشاد 

نشور ار  ناهج  هدرک  بشب  تسباتفآ  *** نمیالا يداو  تسادیوه ز  تسا و  روط  رون 
هلا رون  هریان  يوس  درب  هر  هک  ات  *** هاگن درک  یفرط  ره  زا  دش و  ریحتم 
دمآ ارهز  هک  دیئاشگب  هر  اوقرط  *** دمآ ادیوه  قودنص  رون ز  ناک  دید 

نانک هلان  نانز  همطل  نانک  هیوم  نانکوم  *** نانج ناروح  هدمآ  ناغفب  ناشیرپ  وم 
شوگب گناب  نیا  مدیآ  اجک  ایآ ز  تفگ  *** شورخب دمآ  هعقاو  نآ  تشحو  زا  بهار 

شورس ماهلا  نم و  رید  یسیع و  ردام  *** شوخ هچ  تسا و  روش  هچ  رید  نیا  رد  ارهز و  تسیک 
دیدپ رید  نآرد  تسین  یسک  رون و  نآ  تسه  *** دید دمآ  شوهب  هک  ینامز  شوه و  زا  تفر 

نورب دروآ  رد  دوب  ناهن  هچنآ  دوشگ  رد  *** نورد قودنصب  تسا  ناهن  رس  نیا  تفگ 
هحفص 491} }

نوکیف نک  هگ  راک  هدش  زاس  وا  زا  هک  *** نوخب هقرغ  يرمق  نوچ  يرس  هدیربب  دید 
دیزی بوچ  هگیاج  دوب  هک  اجنآ  ینعی  *** دید شنادند  ود  نیب  امز  رون  نآ  عطاس 

اقول یتم و  سقرم و  زا  نییراوحب  *** انحوی فرش  لالجب و  برای  تفگ 
ییحی ایرکز  یسوم  سنوی و  ایمرا  *** ایعش عشویب  لیقزحب و  لیئومشب و 

جاخب رانزب و  اسیعب و  اسیلکب و  *** جاد بش  رونم  زور  بلس و  بیلصب و 
میرم لالجب  یسیع  تعفر  قحب  *** مدآ ماقمب  اوح  هبتر  قحب 
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متاخ رصان  رثدم و  رشان و  رشاح و  *** مرکا لیلخب  یسوم  ترضح  قحب 
دوب لیربج  تعفر  وا  زک  مان  نامهب  *** دوب لیجنا  رویز  وا  زک  مسا  نامهب 

تساطخ نیع  طلغ  ضحم  نارگد  مان  رکذ  *** تسادخ یلجت  هک  اجنآ  رد  هک  دش  تفتلم 
تسا افج  غیت  زا  هتفاکشب  هک  قرف  نیمهب  *** تسادج هتشگ  نت  هک ز  رس  نیمهب  برای  تفگ 

نمب زاغآ  رد  شاف  دوش  ماجنارس  ات  *** نمب زار  ره  فشاک  يا  نک  زار  نیا  شاف 
مولظم بیرغ و  رای و  یب  سک و  یب  منم  هک  *** موهفم شدرک  ورس  نآ  دوشگب  بل  ناهگان 

مولعم متشگن  یبیرغ و  هک  مناد  تفگ  *** مورحم متارف  بآ  زا  هک  هنشت  نآ  منم 
يرمث ار  رجش  هچ  ای  يرهگ  ار  فدص  هچ  *** يرمق ار  کلف  هچ  ای  يرشب  ای  یکلم 

هحفص 492} }
ترتشیب سک  همه  زا  دومن  هک  یئادخب  هک  *** تردپ دج و  ردام و  قحب  رس  يا  یلاح 

تربخ منادب  هک  ات  امن  زاب  تبسح  *** ترس دندیرب  ریشمش  ریصقت ز  هچب 
لوتب يارهز  ممام  نم و  باب  یضترم  *** لوسر طبس  منم  دومرف  ورس  نآ  دوشگ  بل 
نیسح مولظم  دیس  یئوت  هک  منامگب  *** نیع ترق  يا  هک  تفگ  رس  دنکفا ز  صن  رب 

نینس بیز  ترس  تسا و  كاخ  رویز  تنت  هک  *** نینح رادرس  يردب و  رپس  هر  هداز 
وت یلالجا  مزمز  تمرکم و  رعشم  *** وت یلابقا  هبعک  تفرعم و  ةورم 

دوشگ زاب  دوخ  لزنم  رد  همه  ار  نابهار  *** دومنب يرید  بهار  نآرب  هچ  یلجت  نآ 
دوهشب دیامن  بیغ  زا  رس  رارساک  تساوخ  *** دینش تفگ و  دوخ  هصق  دوخ  هقرف  اب  درک 

قیقحت ناریسا  رس ز  نینچ  دیئامن  هک  *** قیقح تسارامش  قح و  دوب  مالساک  تفگ 
دمآ يرسالا  ۀلیل  يوسب  دمحم  اب  *** دمآ اراصن  لیخ  اب  ورسنآ  تفرگ  رب 
دمآ یلعا  مراط  رب  هلغلغ  نیمز  زا  *** دمآ احیسم  حور  ندبب  ار  ناگدرم 

مایالاذ یضم  تاهیه  هک  موثلک  تفگ  *** ماشمب ردارب  يوب  مدسر  بنیز  تفگ 
ادهش هاش  رس  هدومن  شوغآ  بیز  *** افق نابهر ز  ریاسو  دش  شیپ  زا  بهار 

امسب دش  نیمز  بنیز ز  هلان  ناهگان  *** ارسا دندوب  هک  هرجح  نآ  زا  دندوشگ  رد 
يدرک نارجه  بش  رد  لزا  حبص  هولج  *** يدرک ناریسا  دای  بجع  هچ  ردارب  یک 
يدرک اراصن  رید  نطو  هک  تدیسر  هچ  *** يدرک احیسم  زاجعا  بل  لعل  زا  هکیا 

هحفص 493} }
يراد انیس  هنیس  ملد  هولج  یکی  ز  *** يراد اضیب  دی و  رس  زا  وت  تسد  زا  یسوم 

رونتب یهاگ  یئاراصن و  رید  رد  هاگ  *** رون هلعش  يا  هچ  یلجت ز  رون  يا  هچ  ز 
میولهپ رب  هدمآ  نانس  بعک  نانس  ز  *** میوزاب هیس  هدرک  رگنب  هنایزات 

میوگ تراکف  لافطا  تلاح  زا  هک  اب  *** میور نک  رظن  موقنیا  یلیس  زا  یلین 
دنراد تیاکح  هچ  ادعا  رگشل  زا  همه  *** دنراد تیاکش  وت  قارف  درد  زا  همه 

بئان ار  رس  بحاص  نیارم  تسیک  ناهجرد  *** بهار نآ  لاؤس  درک  نانک  هیرگ  نانز  ز 
بغار رس  نیا  زا  میتس  دش  مالساب  هک  *** بئان شتسدب  ناملسم و  میدرگ  هک  ات 
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درکیم انمت  هناگیب  تشاد ز  دوخ  هچنآ  *** درکیم ام  زا  مج  ماج  بلط  لد  اهلاس 
لیلع رامیب  دیس  نیا  زج  تسین  يرسپ  *** لیتق هاش  نیزک  دندورسب  ار  شخساپ 

لیلد ریپ  ردپ  دعب  زا  دوب  ار  ناهرمگ  *** لیلخ لسن  زا  دوب  دمحم  لآ  دیس 
ریجنز رد  اپ  ود  هتسب  نس  رب  شتسد  ود  ره  *** ریسا راتفرگ و  هک  یلیلعب  بهار  دید 
لوتب لجن  یبن  طبسیا  هک  دندرک  ضرع  *** لوبق مالسا  وچ  دندرک  نانابهر  دوخ و 

لوصحب يدارم  میناسرب  ناکیپ  هک ز  *** لوهج موقنیا  ندنکارپ  رهب  یتصخر 
میرب زازعا  دصب  هنیدمب  ار  امش  ای  *** میرب زاب  رسب  رمع  ناتتمدخ  یپ  زا 

ماش يوس  دیایب  هار  ار  هلفاق  نیا  ینعی  *** مامت دهع  هدشن  ار  ام  هک  دومرف  هاش 
مانا ناطلس  بل  رب  افج  بوچ  دروخب  *** ماب بل  زا  امب  ماش  متس  گنس  دسرب 

هحفص 494} }
ام يرادازع  مسر  اپب  دیئامنب  *** ام يرایرس  هقرف  امش  دیراد  هکنوچ 

سکیب لایع  دنتفرگ و  قودنص  رس و  *** سرج گناب  دز  هچ  ماش  يوسب  ادرف  حبص 
سفن هار  ار  همه  ییحی »  » هچ تسب  رب  هیرگ  *** سبق هلعش  نیا  زا  دوب  لدب  هک  ار  نابهار 

دای مراد  وا  زا  هدنب  نم  هتفگ و  یظعاو  *** داینب مدرک  هک  وحن  نیاب  رید  هصق 

ماشب تیب  لها  دورو  نایب  رد 

هتالاح ماشلا و  نم  هآ 
ماش هناشاکب  تشگ  یلع  لآ  اب  هچناو  *** ماش هناریو  هصق  ملد  ریگ  نانع  دش 

ماش هنامیپ  تشگ ز  نانز  جوم  الب  هک  *** ماش هناخ  انب  تشگیمن  شاک  لزا  زا 
منک تابارخ  ریپ  زا  نخس  یبارخب  *** منک تاعاس  هزاورد  دای ز  نامز  ره 

رازه داتشه  یئاشامت  ماش  زا  دمآ  *** راتت لیخ  شبح  ناریسا  رادید  رهب 
راک هدمآ  یلع  نیک  یبن  ضغب  ار  همه  *** راتخم لوسر  نیک  زا  لد  هدنکآ  همه 

دندز رازابو  هچوک  رب  يداش  سوک  *** دندز رات  فد و  گنچ و  ینورام و  زم  همه 
یپ هدیربب ز  رس  هدجیه  ورس  نآ  ولج  ز  *** ینرویز ادهش  هاش  رکیپ  یب  رس 
يدج لابند  هداتفا  شعنلا  تانب  هچ  *** يو یپ  ردنا  هدمآ  نایگ  هدرپ  لمحم 

دوب هلسلس  نآ  ندرگ  رب  هلسلس  الب  زا  *** دوب هلسلس  رد  هچ  موق  هلسلس  رس  هتسب 
شیپ هب  تخات  یمه  بسا  نک  هلهله  داش و  *** شیک دب  یئاغد  موشیم  یهاشوم  خرس 

شیرپ يوم  نیزح  لاح  اب  یعمج  افق  ز  *** شیپ دیئاشگ ز  زاب  نایجراخ  هر  هک 
بجاح رمحا  لگ  رب  ار  همه  رف  زا  کشم  *** بجاح رونا  همه  رب  ار  همه  يرات  ماش 

هحفص 495} }
ناشرکیپ هدش  هتسخ  متس  گنس  زا  یهاگ  *** ناشرس رب  نیک  شتآ  دوهی  لیخ  زا  یهاگ 

ناشربکا رس  هزین  رسب  ربارب  رد  *** ناشرورس نت  ریجنز  لغ و  ردنا  هتسب 
ادخ شرع  هنیآ  تسکش  هک  تبیصماو  *** افج گنس  زا  هقرغ  رسب  یلاز  ریپ 
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لیلذ هلمج  امش  دیتشگ  هک  دمحلا  هللا  *** لیلع رامیب  هب  تفگ  اطخ  هار  زا  یخیش 
لیصحت ار  امش  دوب  ازس  هک  یماقم  دش  *** لیتق ریسا و  نیب  امش  درم  نز و  دش 

ارناسحا تسه  یبرقلا  يوذب  بجاو  هچناو  *** ار نآرق  رگم  وت  يدناوخن  دومرف  هاش 
لوزن نأش  ضرغ  هیآ  نیا  زا  تسین  امش  اب  *** لوسر دالوا  دوب  یبرق  دوصقم ز  تفگ 

لولم میلیلذ و  میریقح و  میریسا و  هک  *** لوتب دنب  رگج  میئام  هک  داجس  تفگ 
اور دیرادم  دادیب  هنیک و  نیا  زا  شیب  *** اهاط لآ  هب  موق  يا  هک  هرعن  دزریپ 

دیزی سلجمب  تیب  لها  ندش  دراو 

دیرطلا دیزی  دینعلا  لتع  رضحم 
دیدن مایا  هدید  کلف  مشچ  وا  هچ  هک  *** دیزی رافک  رورس  اپب  درک  یسلجم 

دیبلط یئالط  تشط و  یم و  جنرطش و  حرط  *** دیچ یسرک  یس  دص و  یسوجم  اسرت و  رهب 
اجنیا تسا  مامت  شیع  انز  دالوا  رهب  *** اجنیا تسا  ماع  سلجم  اله  تفگ  الص  دز 

ار همه  یبارش  مزب  موس  دنداد  راب  *** ار همه  یباذع  دوب  ونز  هک  اهاط  لآ 
ار همه  یبابک  یبارش و  هدید  لد و  زا  *** ار همه  یباتع  ریجنزب  دندوب  هتسب 

دندروآ بارش  مزب  يوسب  هنهرب  رس  *** دندروآ بات  بت و  رد  ام  لد  نوچ  ار  همه 
هحفص 496} }

ادخ شرع  همئاق  شربب  مئاق  دوب  *** اغد موشنآ  دز  بان  یم  هک  تعاس  هس  ات 
ارس هحون  نانک  هلان  ناوخ  هیثرم  ناغفاب  *** اسک باحصا  ترتع  اپرس  هداتسیا 

رون تملظ و  اسم  حبص و  نمرها و  دزیا و  *** روح دنه و  اب  هدش  لباقم  مزب  نآ  ردنا 
رسپ يوس  هگ  رتخد و  هگ  رهاوخ و  يوس  هگ  *** رظن تشاد  یمه  راهطا  ترتع  يوسب 

رس هتفات  نآرب  ریشمش  تبرض  هدراچ  *** رشب رخف  رس  دوب  الط  تشط  رویز 
دوب رهاظ  وا  زا  ریشمش  تبرض  رثا  *** دوب رهاب  کلف  دیشروخ  هچ  هکیدوجو  اب 

هام تنیز  روخ  تریغ  يرس  هدنشخر  دید  *** هاگن درک  ادهش  هاش  رس  يوسب  سپ 
هارمگ تسا  هلا  دیحوتب  كرش و  یفان  *** هللا الا  نایع  تسا  هلا  یفن  یپ  زک 

تشط رس و  دیزی و  تسد  زا  هتساخ  دش  هچناز  *** تشذگ هچ  ناریساب  منادن  هللا  شحول 
وت یهاتوک  هبترم  نآ  زا  تشاد  ببس  هچ  *** وت یهاش  دش  هچ  هدیربب  رس  يا  ناه  تفگ 

وت یهارمهب  هچ  زا  مرح  لها  دندمآ  *** وت یهاگآ  همه  اب  يربخ  یب  نیا  تسیچ 
رگنب مباتع  روج و  تمرح  میرحب  *** رگنب مبارش  مزب  نک و  زاب  دوخ  مشچ 

« لعفل امم  دمحا  ینبل  یماقتناب  ***» لزا حبص  زا  مداش و  دبا  ماش  ات  تفگ 
« لزن یحولا  ءاج و ال  ربخال  هنا  ***» لمع درک  یبن  هچنآ  یهش  دیما  تشاد 
مدرک یفالت  تشک  دحاو  ردب  رد  هچنآ  *** مدرک یفاو  یفاک و  دوخ  لد  ماقتنا 

يدش ریشمش  هتشک  ببس  هچ  زا  نیسح  يا  *** يدش ریپ  نینچ  دوز  ببس  هچ  زا  نیسح  يا 
هحفص 497} }
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يدش ریس  ناجز  هک  مدنآ  یتفای  تنطلس  *** يدش ریت  هگجامآ  هک  هظحل  نآ  شوخ  يا 
نیبب راتفرگ  ریجنز  لغ و  رد  تترتع  *** نیبب رادیب  علاط  رگن و  متسد  برض 

ار بنیز  ندبب  تقاط  هماج  دز  كاچ  *** ار بش  زور و  همه  يواسم  ملظ  زا  درک 
ار بل  افج و  بوچ  دوب  هچ  یئانشآ  *** ار بلطم  ینک  مهف  را  وجب  تیانکب 

يونش بش  رهب  زور و  رهب  هلانو  هجض  *** يونش بنیز  هلان  يرگن  نطابب  رگ 
نزم موشیم  ملاظ  يا  هک  تفگ  یبهار  *** نزم موش  يا  هک  درک  ناغف  ماب  زا  یغاز 

نزم مورحم  هدمآ  بآز  هک  ینابلب  *** نزم مولظم  هش  لعلب  هک  بنیز  تفگ 
دمآ ارهز  ترضح  شا  هعفاش  نزم  هک  *** دمآ ادیش  لد  اب  ارس  يزینک ز  ات 

تسازس هاشیا  نمب  ناریسا  يزینک ز  هک  *** تساوخ هکرعمنآ  رد  مرش  یب  یماش  یکی  سپ 
تسادخ لاح  رهب  لاوحا  دهاش  اج  همه  *** تساور تفگ  ار  همطاف  ای  موثلک و  ما 

ریرقت زا  نابز  ریرحت و  داتفا ز  هماخ  *** ریرحت دناوتن  ییحی »  » هماخ رگد  هک 

ماش هبارخ  تبیصم  نایب  رد 

ۀبارخلا یف  ۀبیصملا  ۀباصا 
مرگنیم اجک  رگنب ز  يرون و  بجعلاوب  *** مرگنیم ادخ  رون  ناغم  تابارخ  رد 

مرگنیم ادخ  رون  وا  رد  تسا و  بارخ  لد  *** مرگنیم اعد  بابرا  لد  یبارخ  رد 
شیر لد  رب  مغ  كوان  وا  هزمغ  دنزیم  *** شیوخ یتابارخ  رای  مغ  مبارخ ز  سپ 
تسارچ هناریو  هب  تابارخ  ریپ  لزنم  *** تسارچ هنامیپ  هب  وت  زا  افج  رهز  کلف  يا 

تسارچ هناریسا  تسا  بارخ  ماش  رد  ياج  *** تسارچ هناخ  ار  همه  هبارخ  هب  اهاط  لآ 
هحفص 498} }

بآرب تسا  بآرب  داینب  هک  دوب  انب  هچ  *** بارخ تسا  بارخ  ماع  لد  ماش و  هناخ 
دیزی مکح  زا  دش  فقس  یب  هناریوب  اج  *** دیهش هاش  مرح  رب  الب  ماش  رد  هکنوچ 

دیدپ هناریوب  تشگ  ادخ  نوزخم  زنک  *** دیزم تشگ  ارسا  لیخ  هدنا  تنحم و 
دوبن كاشاخ  سخ و  زا  ریغب  شیهار  شرف  *** دوبن كالفا  شدرگ  زجب  شنابیاس 

رصب کشا  زا  مدبمد  ناور  دوب  ناشبآ  *** رگج نوخ  ناور  توق  لد  توق  ناشدوب 
رذگ كاخ  هر و  درگ  بلس  دوب  ندب  هب  *** رمق مرج  زا  بش  دیشروخ  زور ز  نابیاس 

دنلب هلاوج  هلعش  رگج  هآ  ار ز  همه  *** دنلب هلان  ار  همه  ایرثب  ات  يرث  زا 
تشاد ناج  رب  تفص  هلال  رسپ  غاد  يرگد  *** تشاد ناشفا  نوخ  هدید  ردپ  رجه  زا  یکی 

تشاد نابات  هم  نابیرگ  كاچ  يرگد  *** تشاد ناجرم  ناور  زیر  رهگ  عزج  زا  یکی 
نارگ هحون  نانک  هلان  نانز  هنیس  ناسکیب  *** ناردب رد  ناردپ  یب  نارگج  نوخ  ناغفاب 

ارس هحون  نانز  هنیس  ردپ  رجه  زا  بش  ره  *** ارسا نایمب  هلاس  هس  دوب  یکلفط 
ارس همطل  زا  هنیس و  هیس  همخز  زا  هدرک  *** ارس هناریوب  ياج و  شا  هلسلس  مخ  رد 

دنمکب وهآ  هچ  دنچکی  هلسلس  رد  هدوب  *** دنلب كالفا  رب  هدرک  اتبا  او  هلان 
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بآ دربیم  می  يوس  ار  وا  هک  باوخ  رد  دید  *** باوخ هب  رادیب  علاط  نآ  دش  هیرگ  اب  هکسب 
هحفص 499} }

باتب بات  ناهج  رهم  شرب  باوخ  رد  تشگ  *** باب خر  دش  نانک  هولج  شرظن  رد  یبش  ات 
شوه تفآ  لد  نزهر  شدش  شوه  هیام  *** شورخ دروآرب  دید و  ردپ  يور  هولج 
دوب یلاع  تا  هبترم  لسر  متخ  رب  رد  *** دوب یلات  تفرش  ار  ادخ  هکنآ  يا  تفگ 

دوب یلاخ  امش  ياج  امرب  رد  ردپ  يا  *** دوب یلاحوکن  ماش  رفس  ردام  لاح 
میاپ رد  رگنب  نالیغم  راخ  رثا  *** میاضعا افج  ریجنزب  دندوب  هتسب 

رگنب یلین  هتخاس  مندب  هنایزات  *** رگنب یلیس  تبرض  زا  هیس  ار  متروص 
رگنب یلیلع  يریقح و  يریساب و  *** رگنب یلیلذب  ام  نت  هتسب  نسرب 

بارش مزب  یهگ  اراصن و  رید  رد  هاگ  *** بارخ ماش  یهگ  راتفرگ و  هفوک  رد  هاگ 
میوزاب هیس  هدرک  رگنب  هنایزات  *** میولهپ رب  هدمآ  نانس  بعک  نانس  ز 

میوجلد تمغ  غاد  رگج  هار  زا  هتشگ  *** میور یلین  هتخاس  اغد  رمش  یلیس 
اجکب يدوب  وت  راتفرگ  ریجنزب  نم  *** اجکب يدوب  وت  رازاب  هچوک و  رس  نم 

تسا وت  رس  رب  ارچ  ریشمش  تبرض  هدراچ  *** تساوت رونا  خر  یسکع ز  هدراهچ  هم  نوچ 
تسا وت  رکیپ  زا  وت  تسد  ادج  ریصقت  هچب  *** تسا وت  رهطا  ندب  رب  ارچ  مخز  همه  نیا 

تنت مخز  رثا  زا  ارچ  تسا  هراپ  هراپ  *** تندب رب  هدز  مصخ  ارچ  ریشمش  ریت و 
يدرک ناریوب  ياج  يادخ  رون  يا  بشما  *** يدرک ناریسا  دای  ردپ  ناج  يا  دش  هچ 

هحفص 500} }
يدرک ناعنکب  هاگ  نطو  رصم  رد  هاگ  *** يدرک نازحا  هبلک  ارچ  ياج  افسوی 
« قاوشالا نم  بلقلا  قرتحا  يدیس  ***» یقاتشم تفص  دیاین  تسار  نابزب 

بابحا یسرپن ز  لاح  رگد  هک  تدیسر  هچ  *** باوخب مینیب  وت  يور  ردپ  ناج  يا  رگم 
بات بت و  رد  همه  دنناوت  بات و  یب  همه  *** بابر هدیبز ز  هیقر ز  هنیکس ز  ز 

زیرم ور  اجک  وت  تسا  رمع  هنامیپ  وت  ز  *** زیزع رای  يا  مدمآ  ناجب  وت  قایتشا  ز 
زارب تفگیم  هدز  ادوس  لد  يوزرآ  *** زاین مرگ  ردپ  شوغآ  رد  لفط  نآ  دوب 
زادگ زوس و  یهگ  هودنا  تنحم و  رد  هاگ  *** زارد دیماب  رمع  یهتوک  اب  دوب 

رارق تشاد  نیمز  كاخ  ردپ  شوغآ  ياج  *** رادیب شباوخ  دومنب ز  هچ  هک  نیبدب  تخب 
وت یتفر  ارچ  زاب  مربب  رگ  يدمآ  *** وت یتفر  اجکب  مدزن  باب ز  یک  تفگ 
وت یتفر  ارسا  لاح  يراتسرپ  یب  *** وت یتفر  ام  رب  زک  اطخ  دوب و  هنگ  هچ 

وا هلاوج  هلعش  نیرب  كالفا  تخوس  *** وا هلان  مغ  تفر ز  امسب  ات  نیمز  ز 
دنلب كالفا  رب  تشگ  نیمز  انیسحاو ز  *** دنکف شرع  رد  هلزلز  نایگدرپ  هلان 

دنزگ تسا  هدیسر  هچ  ار  ارسا  ایاک  تفگ  *** دنچ هلان  رثا  زا  دیزی  باوخ  زا  تساخ 
باوخب هدید  ردپ  عمج  نیا  زا  لفط  یکی  هک  *** باوج دنتفگب  دندومن و  قیقحت  موق 

دیربب ار  ادهش  هاش  رس  کنیاک  تفگ  *** دیزی هدرزآ  لد  لفط  تیلست  یپ  ز 
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دینش تفگ و  هدیربب  رس  اب  یتعاس  *** دید هچ  هدیربب  رس  نآ  دوش  هدوسآ  دیاش 
هحفص 501} }

قح هولج  زا  رثا  هبارخ  دید  ناهگان  *** قبطب ار  هش  رس  نامیئل  دنداهنب 
هدش رای  هگ  هولج  وا  زا  راوید  رد و  هدش *** راوید  رد و  رب  وا  زا  رای  رگ  هولج 

هدش راثآ  راونا ز  علطم  یتملظ  *** هدش راونا  علطم  انف  راثآ  تملظ 
دیآ یم  ارسا  مزبب  رادرس  رس  *** دیآ یم  ارسب  نابارس  تفگ  یفتاه 

نیسح يوکین  خر  ياقل  قوش  زا  بنیز  *** نیسح يوب  تمظع  جرب  رتخا  دینش  هچ 
نیسح يوس  رظن  تشگ  ار  همه  اهلد  مشچ  *** نیسح يور  وا  رد  دید  قبط و  نآ  تفرگ  رب 

دنتشگ لد  زا  نز  هرعن  رگج و  زا  نک  هلان  *** دنتشگ لفاغ  همه  هیقر  لاح  زا  رسکی 
شورخ دروآرب  يد  ردپ  نوخ  رپ  رس  *** شومخ يایوگ  هتسخ  رگج  لفط  نآ  هگان 

شورس شوگ  رب  شدورسب  هچ  هک  منادن  یم  *** شوه شتفر  رس  لحلا ز  یف  هحیص و  یکی  دز 
زاسمد وا  مغب  ییحی »  » هچ تشگ  کلف  هن  *** رزاورپ ییندز  درک  نانجب  شحور  غرم 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  ندناوخ  هبطخ  رد 

دادجالا یلع  هللا و  مالس  هیلع  داجسلا  ۀبطخ  یف 
دنک ماجنا  رد  زاغآ  رب  هدوزفا  روج  *** دنک مامتا  دوخ  ملظ  انز  لجن  نوچ  تساوخ 

دنک مادقا  متس  افج و  هنوگ  همه  رب  *** دنک ماک  بلط  ردنا  دوخ  راک  رب  راک 
دیبلط ار  نیزح  داجس  دیس  ترضح  *** دیزی ربک  اب  دجسم و  يوسب  يزور  تفر 

هحفص 502} }
بیصن تشگ  ادخ  نعل  وا  رب  هک  یفرح  تفگ  *** بیطخ عمج  نآ  عمجم  رد  عماج و  رد  تساوخ 

بیجع حدق  یلج  بیع  یلع  لآرب  تسب  *** بیز تنیز و  انث  حدم و  انز  لآ  رب  داد 
مالک تشز  نیا  زا  داب  ناهدب  تکاخ  تفگ  *** ماما مشخ  رد  هلیاه  هلیاغ  نآزا  تشگ 

باوص نیع  ینخس  ونشب  هد و  ربنم  نذاک  *** باطخ درک  نینچ  هیواعم  دنزرفب  سپ 
باش هچ  خیش و  زا  هچ  دنتشگ  هطساو  نارضاح  *** باجح فشک  دوشن  ات  دنک  عنم  ات  تساوخ 

نخس يارجا  رد  راک  شدشک  تحاضفب  *** نخس يارای  هچ  تسین  ارو  تسا  لیلع  هک 
تشگ رترب  ادخ  شرع  زا  شربنم  هایپ  *** تشگ رهوگدب  رفاک  نآزا  هچ  لصاح  نذا 
تشگ رس  ات  اپ  شوگ ز  همه  ماش  دجسم  *** تشگ رواد  هگ  هولج  وا  زا  رفک  تملظ 
مبسح رب  بسن و  رب  شمهدیم  یهگآ  *** میسن منادن  هک  سکنآره  موق  یک  تفگ 

اعد بابرا  هلبق  لزا  ملع  طبهم  *** ادخ بوبحم  هدازآ  هداز  منم  اه 
افص یعس و  مرح و  تیب و  هبعک و  مزمز و  *** انم فیخ و  ورجح  رجح و  هورم و  رعشم و 

میرح مارحا و  هیبلت  هگتاقیم و  دصق و  *** میطح نکر و  هیورت و  هفرع  راحتسم و 
لک يداه  یجد  ردب  یحض  سمش  نید  خرچ  *** لسر متخ  لبس  ياه  هدود  زا  منم 

لزن بیط  نیبم  رون  نیقی  قح  نید  هاش  *** لبس عمش  يرو  فهک  يده  هار  قح  رس 
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ادوب دیؤم  دنوادخ  دییأتب  هک  *** ادوب دمحم  دومحم  دمحا  نم  دج 
هحفص 503} }

بر رهظم  ادخ  رس  یبن  رهص  قح  تسد  *** برعریم مجع  رالاس  هدود  زا  منم 
بسح لضف و  فرش و  ردنا  یکی  ربمیپ  اب  *** بدا لصف  فرش  لصا  رفظ  بطق  رف  خرچ 

« ماما قلخلا  یلع  یلو و  هللا  نمف  «***» ماقمق ثیل  ربح  ماوص  درص  »
یلزا ملع  رهوج  دبا  حابصم  ءوض  *** یلج رون  یفخ  رس  یبن  رهص  قح  تسد 

یلع قالخ  بیان  یبن  ملع  ثراو  *** یلو تسه  یصو  تسارادخ  ار و  یفطصم 
« مالس فلا  هتبرت  یلع  هللا  نمف  ***» ماوق تسج  اپب  تشگ  وا  زا  مالسا  نید 
لوسر تنب  یلع  تفج  يوفطصم  هعضب  *** لوتب يارهز  ترضح  رگا  دیسانشب 

لوصا تسا و  عورف  ماکحا  یهتنم  واب  هک  *** لوفا مجن  فرش  كالفا  رهزا  هرهز 
وا هدازآ  هداز  نم  موقیا  یلاح  *** وا هداد  ادخ  ماعنا  دح  نوزفا ز  تسه 

نیزو تنیز  واب  تسار  ادخ  کلم  همه  هک  *** نیسح دنزرف  مراکفا  لد  رامیب  نم 
نیجد شدیرب و  راکمتس  رمش  افق  ز  *** نینس ریشمش و  زو  ریت  زا  رجنخ و  زا  هتشک 

افق وا ز  رس  دندیرب  هنشت  بل  اب  *** افج شدج ز  تما  ناور  بآ  بل  رب 
وا رهطا  ندب  رب  افج  بسا  دنتخات  *** وا رکیپ  نیمز  دنام  رس و  هزین  رب  تفر 

وا رتخد  وا  رهاوخ  وا  رس  يافق  ز  *** وا رس  ياج  هربوت  یهگو  رونتب  هگ 
رگج نوخ  اذغ  دوب و  ناور  کشا  ناشبآ  *** رسب درگ  اپب  راخ  ندب  هب  هنایزات 

ریجنز رد  اپ  ود  هدوب  نسرب  متسد  ود  ره  *** ریسا ماش  يوس  هفوک  زا  مدمآ  ایلاح 
ریبکب ریغصب و  دراین  محر  یسک  هک  *** ریبک تسا  یبطخو  دش  ام  نطو  هبارخ  رد 
دیشروخ زا  یلو  تسام  رس  رب  نابیاس  *** دیبع وچمه  نیمز  كاخ  دوب  شرف  اپ  ریز 

هحفص 504} }
بارش مزب  یهگ  اراصن و  رید  رد  هاگ  *** بارخ ماش  یهگ  ناریو و  هفوک  رد  هاگ 

بانط هگ ز  ام  يوزاب  نسر  هتسخ ز  هاگ  *** باشوخ رد  افج  بوچ  زا  دش  هتسکشب  هاگ 
دیزی یهاگ ز  دمآ و  دایز  نبا  زا  هاگ  *** دیهش ناطلس  بل  لعلب  دادیب  بوچ 

ناغفو هآ  اب  همه  يراز  هلان و  اب  همه  *** ناجب تخورفا  رب  هلعش  شنخس  ار  نایماش 
ناشن تسا  لوسر  ناشیا ز  رب  هک  ام  رب  ياو  *** نامگب دمآ  یجراخ  امب  هک  تعامج  نیک 

میدز ماش  یهگ  حبص و  یهگ  ماش  رب  هنعط  *** میدز ماب  رس  ناشیا ز  رس  رب  اهگنس 
دیزی داد  ناذا  نذا  بضغ  نذؤمب ز  *** دیسر ماع  همهمه  نآ  رد  صاخ  شروش 

دیشک لیلهتب  ریبکتب  هچ  نذؤم  هرعن  *** دیسر هچ  شمالک  عطق  زا  هشب  هللا  ملع 
هللا الا  دوبن  تدابع  راوازس  هک  *** هاوگ وضع  همه  تسه  ارم  داجس  تفگ 

دمآ دبؤم  نعلا  روت  هک  يا  تفگ  هاش  *** دمآ دمحم  مان  نابزب  تداهشب 
دمآ دجارم  هکنآ  ای  دوب و  وت  دج  *** دمآ دح  زا  فرش  شنوزف  هک  دمحم  نیا 

تسازس هن  شلسن  هب  ملظ  نیا  نم  ّدج  دوب  رو  *** تساطخ نیع  طلغ  ضحم  نیا  دوخ  ّدج  را  یناوخ 

http://www.ghaemiyeh.com


راوس هزامجب  يریساب و  وا  ترتع  *** رارق هدرپ  سپ  وت  لایع  دنریگب  هک 
راید رهش و  رهب  رازاب  هچوک و  رسب  *** راتت ناریسا  وچمه  شبح  نامالغ  هچ 

مالک مامتا  تصرف  شدشن  ییحی »  » وچمه *** ماما قلخ و  سفن  هار  هچ  تفرگب  هیرگ 

نیعبرا زور  هعقاو  نایب  رد 

نیعبرالا موی  یف  نیسی  لآ  یلع  يرجام 
درک ینامیشپ  راهظا  تحلصم  یپ  زا  *** درک ینادانب  رارقا  هچ  دنه  رسپ 

درک یناشیرپ  بابسا  همه  رهب  عمج  *** درک یناماس  ورس  یب  یبن  لآ  هرهب 
هحفص 505} }

دروآ ربمیپ  لآ  لد  رازآ  رهب  *** دروآ رگید  هلیح  رگد  هار  زا  ینعی 
دیرآ راطنقب  هودنا  رتشا و  راطقب  *** دیرآ رات  رز  لمحم  ارسا  رهب  تفگ 

دیرآ راب  رس  راب  مغب  هدوزفا  یمغ  *** دیرآ راب  ار  هلفاق  الببرک  يوسب 
لیلع داجس  دیس  ناش  هلفاق  رورس  *** لیلد دوب  برع  يدرم ز  هلفاق  نآرهب 

الببرک يوسب  ات  الب  ماش  زا  دمآ  *** الب برک و  هلفاق  نآ  هک  دوب  نیعبرا 
الص هداد  البب  جنرب و  خرچ  ار  همه  *** الع شرع  همئاق  نوچ  همه  لزلزتم 
هتشک ردارب  هتشک  رسپ  هتشک  ردپ  مه  *** هتشک ربکا  رغصا و  زا  همه  يابرقا 

نانک هحون  نانز  هنیس  نانک  هیوم  نانکوم  *** ناغفب يدیهش  كاخ  رب  يریسا  ره 
نانس دادیب  رمش و ز  متس  رادید  هچنآ  *** نایب ماش  رفس  زا  دوخ  لد  رد  درک 

دانع ار ز  یلع  لآ  دز  هک  نعط  همهنآو  *** دایز دنزرف  سلجمو  دش  هفوک  رد  هچناو 
شوغآ رد  ناج  هچ  هدروآ  هدمآربق و  يوس  *** شورخب يدیهش  يانمتب  يریسا  ره 

شودب تشاد  نآ  رسب  کی  نیا  ین  بعک  رثا  *** شومخ هصغ  زا  یکی  ناغفا  رد  همدص  زا  یکی 
یلیس زا  یکی  تشاد  دگل  برض  زا  یکی  *** یلین رهپس  کی ز  ره  بل  رب  اه  هوکش 

لدب روگ  رب  هدش  تشیع  هلجح  رسپ  یک  *** لغب درک  وا  ردام  دوخ  مساق  دقرم 
للع جنر و  دش  همه  تبیصن  شیع  ضوع  *** لجا غیت  زا  وت  هتشک  يدش  هدیدان  ماک 

هحفص 506} }
داماد يا  ارچ  تسا  روگ  هلجح  تلزنم  *** داشان يا  تندب  نوخ  وت ز  يانح  دش 

سابع تسدب  تشگ  متس  تسد  زا  هچناز  *** ساملا مغ  زا  رگج  رب  دز  هک  موثلک  تفگ 
سایق مهو و  دح  نوزفا ز  شنت  مخز  دوب  *** سایلا تنحمب  بآ  بل  داد  ناج  هنشت 

دومع برض  زا  رسب  افج و  ریت  زا  نتب  *** دومن هچ  وج  افج  مصخ  نایب  درک  ناوتن 
نم ربکا  یلع  بآ  بل  داد  ناج  هنشت  *** نم رس  رب  هیس  كاخ  دش  هچ  هک  الیل  تفگ 

نم رذآ  نوچ  لد  هآ  هلعش  زا  تخوس  *** نم رت  مشچ  مشچ  زا  رگا  شبآ  دوب 
ات ود  تشگ  افج  غیت  زا  شینارون  قرف  *** افج ریتو  متس  غیت  هراپ ز  شرکیپ 

رازن راز و  مدش  وت  رجه  مغ  زک  يا  تفگ  *** راز بنیز  ناغفب  ردارب  ربق  رسب 
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راسیب مرمش  هدوب و  نیمیب  مدعس  نبا  *** راخ ار  میاپ  هتسخ و  مندب  هنایزات 
میدش رازآرد  رازابب  راز  لد  اب  *** میدش رازاب  رس  رب  شبح  نازینک  نوچ 

دش هلبآرپ  هتخوس  رگج  موثلک  ياپ  *** دش هلحرم  ره  هیداب  رهب  هدنیوپ  هکسب 
دش هلحارو  نم  داز  افج  راخ  لد  نوخ  *** دش هلسلس  زا  وت  رامیب  ندرک  نوخز  رپ 

یپ راز و ز  تمدش  يدرپس  هار  اجک  ره  *** ین رویز  ترس  تشگ و  نیمز  بیز  تنت  نوچ 
دوب لزان  الب  برک و  انع  جنر و  وا  رد  هک  *** دوب لزنم  نیا  رگد  نایگ  هدرپ  اب  تفگ 

دوب لصاح  نآب  دوب  رگا  بآ  هعرج  *** دوب لکشم  یلع  لآرب  هک  هتکن  ره  لح 
دنداد ناشطع  بل  اب  همه  بآ  بل  ناج  *** دنداد ناج  همه  بآ  بل  هنشت  بل  اب 

نم هنهک ز  نهریپ  ندبب  دشوپ  تساوخ  *** نمز هام  نید  هش  نادیم  مزاع  نوچ  تشگ 
ندب ظفح  یپ  دنامب ز  زاب  شنت  رب  *** نت راکافج ز  مصخ  شدروان  نورب  ات 

هحفص 507} }
ینهریپ نتب  هن  رکیپ  هب  تشاد  رس  هن  هک  *** یندب نایرع  هدز  ادوس  نم  اجنآ  مدید 
شنفک دش  نیمز  كاخ  افج  ریت  نهآ و  ز  *** شندب نایرعب  دوب  رثا  بسا  مس  زا 

شنمس كربب  تفر  افج  راخ  ورف  سب  *** شندب ریت  زا  رجنخ و  زا  كوان و  زا  هتسخ 
دوبن شاضعا  همه  رب  نم  هسوبکی  ياج  *** دوبن شاپارسب  ناکیپ  كوان و  زا  زجب 

وا رهطا  ندب  نابسا  مس  لامیاپ  *** وا رس  نابات  هدش  یلوخ  هزین  رویز 
وا رتشگنا  یپ  زا  ادج  تشگنا  هتشگ  *** وا رکیپ  زا  رثا  هن  رس  دوب ز  ناشن  هن 

افج تسد  زا  شدمآ  ادخ  تسد  رب  هچنآ  *** ادا تخاس  نایب  درک  ناوتن  ار  نابراس 
زور نآ  يربک  هخاص  ای  دوب و  نیعبرا  *** زور نآ  یمظع  رشحم  ای  دوب و  نیعبرا 
زور نآ  ییحی »  » لد هآ  هلعش  رگا  دوب  *** زور نآ  یلیل  هلان  زا  دش  هزرل  رد  شرع 

دوب هتخوس  ناکم  نوک و  کلف و  كاخ و  خرچ و  *** دوب هتخوس  ناهج  ناج  نیمز  بلق  نیقیب 

هنیدمب تیب  لها  ندش  دراو 

يدرگ ناشیرپ  نامیتی  لاح  زا  هگآ  *** يدرگ نامیشپ  هک  دش  نآ  تبون  کلف  يا 
يدرگ نابایب  نالیغم  راخ  زا  لفاغ  *** يدرگ ناماس  رس و  یب  یبن  دالوا  وچمه 

ار هلفاق  نطو  يوس  ناسرب  نادرگ  زاب  *** ار هلحار  ربب  تسا  لاحر  ّدش  تبون 
تسا سب  ریگبش  هلان  مدحبص و  هیرگ  *** تسا سب  ریجنز  همدص  ار  هلسلس  نآ  رگا 

تسا سب  ریوصتب  هنیک  دوشن  رت  نوزف  ای  *** تسا سب  ریس  تلد  هتشگ  افج  روج و  زا  هک  ای 
هحفص 508} }

قارف تسیفاک  يراد  ناشنتشکرس  رو  *** قارع کلم  زا  ربب  برثی  يوس  ار  ناسکیب 
نانز هنیس  ناشف  کشا  نانک  هحون  ناغفاب  *** نانز هچ  لمحمب  دنتسشن  دنتسب و  راب 

ناشن دروآ  دمآریشب و  داجس  رما  ز  *** ناشن سودرف  يداو  نآ  رد  دندیسر  ات 
دیونش ربمیپ  ربق  رسب  دیاب  کیل  *** دیونش ررکم  تفگ  ربخ و  شدنتساوخ 
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نیسح هتشک  دش  هک  رجالا  کل  هللا  مظع  *** نینح بازحا  هش  یک  یبن  ربق  اب  تفگ 
نینس غیت و  دش و  ریت  زا  رجنخ و  زا  هتشک  *** نیب زا  تلاجخ  مسر  مربب  میوگ  شاف 

افق وا ز  رس  دندیرب  هنشت  بل  اب  *** ایح مرشیب و  تما  تارف  بآ  بل  رب 
وا رکیپ  زا  رس  هچ  دش  ادج  سابع  تسد  *** وا ربکا  یلع  قرف  يو و  بلق  دش  كاچ 

وا ردام  رظن  رد  ردپ  شود  رس  رب  *** وا رغصا  یلع  قلح  رب  هلمرح  كوان 
« ریشب نوکلا  ۀطساو  ای  کتأی  مل  تیل  ***» ریرقت ار  نابز  تسا  رای  هن  هک  يراک  درک 

ریبک ریغص و ز  کیاکی ز  هتسب  نسرب  *** ریسا هتشگ  وت  ترتع  وت  تما  فک  رد 
رینم دیشروخ  تریغ  يوس  هزین  رس  رب  *** ریقح راتفرگ و  راکفا و  لد  رای و  یب  راوخ و 
افج بوچ  بلب  هاگ  رجش  خاش  رب  هاگ  *** الط تشط  یهگ  دوب و  نیمز  كاخ  رب  هاگ 

شوه تفر ز  يرگد  اپ و  داتفا ز  یکی  *** شورخ كالفا  يوس  هنیدم  لها  زا  تفر 
شوکب ربص  رد  هک  دنتفگ  هدیسرپ و  لاح  *** شوگب دینشب  هچ  سابع  ردام  ربخ  نیا 

دشاب تمالسب  منیسح  تسا  لهس  تفگ  *** دشاب تماقا  هفوک  ار  وت  دنزرف  راچ 
هحفص 509} }

هار دندیسر ز  جنر  ملا و  ناغف و  اب  *** هایس شوپور  لمحم و  اب  هلفاق  نآ  يراب 
هآ هلان و  نیرب  كالفا  رب  كاخ  زا  هتفر  *** هاتبا ای  یکی  دوب و  یکی  رکذ  اخا  ای 

تسیرگب يراهب  ناراب  هچ  درد  رس  زا  *** تسیرگن هنیدم  روس  رب  هچ  موثلک  ما 
لوبق يامنم  دوخ و  ردنا  ار  ام  هدم  هر  *** لوسر یحو  ادخ  راونا  طبهم  یک  تفگ 
لوصا هن  عورف و  هن  اهنت  هدمآ  عمج  هتفر  *** لوزن میدرک  وتب  دوعص و  میدرکوت  زا 

میا هدمآ  نیسح  سابع و  ربکا و  یلع  یب  *** میا هدمآ  نیش  نویش و  اب  هتفر و  نامداش 
رازن هتشگ  مین  بعک  زا  ندب  رگنب  تفگ  *** راز بنیز  ناغفب  ردام  تبرت  رسب 

راثن رهب  زا  ما  هدروآ  رفس  زا  هفحت  *** رازم يوس  ار  وت  رود  رفس  زا  مدمآ 
یندب اب  افج  ریت  فده  شرات  رات  *** ینهریپ دوخ  لد  نوچ  نورب  دروآ  تفگ و 

میاپرد رگنب  نالیغم  راخ  رثا  *** میاضعا هیس  هدرک  رگنب  هنایزات 
میاوأم ملزنم و  اج  همه  هبارخب  *** میاج هبارخ  ماشرد  هفوک و  رد  هدوب 

دیهش هاش  بل  ود  افج و  بوچ  زا  داد  *** دیزی ملظ  زا  هللادیبع و  روج  زا  داد 
میظع شرع  ناغف  درک  نایگ  درپ  لد  نوچ  *** میتی لافطا  هلان  ررش  قافآرد  دز 

میلع دنوادخ  هک  الا  یسک  دنادن  یم  *** مین ود  تساهلد  همه  وا  زک  هعقاو  نیا  رس 
توهبم ییحی »  » هچ هدیدرگ  هعقاونیز  همه  *** توکلم فافع  رس  مرح  نانکاس 

همه يالوت  تسد  وت  نماد  رب  تسه  *** همه يانمت  مشچ  تیوسب  يا  نیسح  ای 
همه ياپارس  تسا  وحم  وت  ياپارس  رد  *** همه يادرف  عفاش  همه  زورما  ثوغ 

هحفص 510} }
نم هماچ  نم و  رعش  نم و  لاح  رب  ياو  *** نم همان  يوس  فطل  رظن  رگ  ینکن 

مالسلا هیلع  ملسم  نالفط  تبیصم  رد 
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لیلس ریخ  ۀلالس  نم  لیقع  نب  ملسم  یلجن  ءاثر  یف 
رمق هدنزورف  ود  لیهس و  هدنزارف  ود  *** رسپ ود  ملسم  دوب ز  ارسا  نایم  رد 

رفظ خرچ  يده  كالفا  يرد  بکوک  *** رتخا تفه  تهج و  شش  سح و  جنپ  رویز 
لیقع لسن  زا  ملسم و  رجش  زا  رمث  ود  *** لیلخ دافحا  هدید  ینشور  هیام 

دایز هتفر  هدش و  مدرم  رطاخ  زا  وحم  *** دایز دنزرف  سبحم  رد  هک  لاسکی  دوب 
دادن بآزا  هعرجکی  صرق و  ود  زج  *** دانع ناشیا ز  يزور  ره  يزور  یپ  زا 

ریشمش زا  لتق  رجنخ و  زا  یگتسخ  اشوخ  هک  *** ریس ناج  زا  دندش  کیرات  سبحمنآ  رد  ات 
زاین مرگ  ادخب  دوخ  زا  ربخیب  بش  زور و  *** زامن لوغشم  هدش  اهبش  هزور و  اهزور 

زاسمد یمیتی  يریسا و  یبیرغب و  *** زار مورحم  یسک  هن  ناشیا  زا  هگآ  یلد  هن 
دنتفگ نادنز  ظفحتسمب  شیوخ  بسن  *** دنتفگ ناشیرپ  لاح  زا  يا  همش  یبش  ات 

دیزگ تشگنا  تخاب و  لد  دش و  ریحتم  *** دینش مالسا  ملسم و  زا  ربخ  ناملسم  نآ 
دیسرب دصقمب  دیئوپب و  دوصقم  هر  *** دیهرب ملاظ  قساف  نیا  سبحم  زک  تفگ 

ینادنز هدز  متام  ود  دندرپس  هر  *** ینادرگرس یناریح و  یناشیرپ و  اب 
دندش هتسر  ندب  دنب  زا  نت و  باذع  ز  *** دندش هتسخ  هر  ندومیپ  هک ز  ینامز  ات 

دندش هتسب  نت  ورس  ار  لجا  دایص  ماد  *** دندش هتسسگب  هتسویپ و  دوخ  ادخب و 
هحفص 511} }

دادش زا  نوزف  دوب  متس  زو  ملظ  هک ز  *** دایص مادب  هک  يدیص  هچ  دنداتفوا 
دندروآ دوب  هک  هچنآ  بیغ  هدرپ  سپ  رد  *** دندروآ دورف  راب  نآ  ینز  يارسب 
دندروآ دوهشب  یبیغ  هولج  افخ  ز  *** دندروآ دورو  نیح  رد  تمحر  ناهجکی 

ناشلزنم دوخ  هناخ  رد  هحلاص  نآ  داد  *** ناشلد لاح  زو  ناشیا  زا  دش  هگآ  هچ  نز 
لوبق تسود  دنک  شاکیا  متمدخ  نیا  تفگ  *** لوغشم نز  نآ  دش  هچ  ناشیا  یئاریذپب 

لومخ تسا و  دومخ  تقو  نخس  دیئارسن  *** لوسر مریگب ز  دزم  ادخ  مبای ز  رجا 
دوشن هرنیا  لیاح  یسک  تسا  قح  هار  *** دوشن هگآ  هعقاو  زا  مرهوش  یکشاک 

باتع هب  دمآرگدادیب  ثراح  بش  مین  *** باوخب دنتفر  هچ  هرجح  نآ  رد  داد و  هرجح 
باهش هدنشخرود  هچ  ملسم  هدوب ز  رسپ  ود  *** باذع جنرز و ز  هتسخ  مدش  هک  نز  اب  تفگ 

رایسب رز  دهد  هدنیوجب  هک  ملاظ  هتفگ  *** رارف هدرک  ارمالا  ریما  سبح  زا  ود  نآ 
تشادن دودرم  ملاظ  نآ  لد  ردنا  رثا  *** تشادن دوس  شلدب  تحیصن  درک  نز  هچنآ 

تشادن دومحم  ربمغیپ  رواد و  زا  یمرش  *** تشادن دورمن  یناث  رب  دوبعم  قوش 
شوگب هچ  دمآ  شا  هلان  بشب  باوخ  زا  تسج  *** شومخ دیدرگ  هنمؤم  نز  باوخ و  رد  تفر 

هحفص 512} }
رطخ فوخ و  اب  هتساخ  اپب  باوخ  زا  ود  ره  *** رذگ دومنب  هچ  روجید  بش  نآ  زا  یساپ 

رثا گنس  لد  هب  ناشیا  هلان  نآ  هدرک  *** رگج زوس  زا  هدش  ناغفا  هلان و  رد  ود  ره 
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لوبق هدعو  هدش  دنزرف و  ود  لصو  هتساوخ  *** لوسر دزن  ردپ  دندید  هعقاو  رد  ود  ره 
موصعم لفط  ود  هرجح  نآر  دید د  دمآ و  *** موش ثراح  رس  تسج  نارگ  باوخ  زا  کبس 

موشیم نآ  دش  ههقهق  رد  دمآ و  طاشنب  *** مولعم نوچ  رسپ  ود  نآ  بسن  لصا و  درک 
ارچ میناهج  درگ  ام  هناخ و  رد  رای  *** ارچ مینابل  هنشت  ام  هزوک و  رد  باک 
ناشرهطا نت  درزآ  دگل  زا  نآ  زا  دعب  *** ناشرونا خر  تسخ  نیک  یلیس  زا  لوا 

ناشربکا هن  رغصا و  رب  هن  محر  شدش  هن  *** ناشرکیپ نیک  درک ز  نیمز  اخ ك  رویز 
تشم یلیس و  دگل و  بوچ و  هدروآ ز  مشخ  *** تشپ ولهپ و  ای  رکیپ و  ورسب  یپایپ  دز 

ریشمش ار  هیس  هداد  هدمآ و  طش  دزن  *** ریغص ود  نآ  رسپ و  مالغ و  غیت و  اب  حبص 
ریرقت نیا  دینش  هچ  دمحم  نامیشپ ز  دش  *** ریگرب نت  زا  رس  ود  نآ  وربب  ریگب و  هک 

لاح هگآ  دش  هچ  درک  نود  ثراح  رب  نعل  *** لالبب یهیبش  مادنا  رد  گنر و  رد  وت  یک 
هحفص 513} }

نیرفن ار  ردپ  درک  دش  هچ  هاگآ  رسپ  *** نیک هچ  تساوخ  وا  زا  دنزرفب و  غیت  نآ  داد 
نیعل رادغ  ثراح  فکب  تفرگب  غیت  *** نیزح راکفا و  لد  دنتشذگ  بآ  زا  ود  ره 

تسد ار  دوخ  نز  عطق  متس  غیت  زا  درک  *** تسم قساف  نآ  دنک  تعافش  هک  دمآ  شنز 
شوج هدز  رگ  ناجب  میس  رز و  قوش  ار  وت  هک  *** شورخ هب  رجاف  ملاظ  نآ  هب  دنتفگ  ود  ره 

شوکم وت  نامیتی  لتق  یپ  میمیتی  ام  *** شورفب نامالغ  هچ  شارتب و  ام  يوسیگ 
ریما برق  ناشنتشک  زا  نم  دوصقم  تسه  *** ریغص ود  يا  نخس  دیئارسن  رگید  تفگ 

زاین دندومن  قالخ  ترضحرد  رب  *** زامن دندرک  تلهم و  وا  زا  دنتفرگ  نوچ 
زارف بیش و  مک و  شیب و  ره  هاگآ ز  یئوت  *** زار هگآ  لد  فقاو  يا  هک  دندرک  ضرع 

میتی ود  ام  رگدادیب و  ملاظ  نیا  نیب  *** میکح لدع  يا  نک  مکح  هنگ  میرادن  ام 
دشن گنزوز  هتساخرب  نهآ و  نوچ  دوب  *** دشن گنس  لد  هب  هاشیا  هلان  زا  رثا 

دشن گنتلد  هتسخ و  افج  روج و  همه  ناز  *** دشن گنهآ  هن  مزع  ناشنتشک  یپ  زج 
میهاربا ربب  دمحم  وا ز  دیرب  رس  *** میتی مولظم  ود  لاوحا  رب  محر  شدشن 

هداهن هربوت  رد  رس و  شیادج  درک  افق  ز  *** داتف هچ  ردارب  شعن  يورب  کچوک  لفط 
هحفص 514} }

داد دوخ  يافج  روج و  زا  شرب  ردنا  ربخ  *** دایز دنزرف  سلجم  رد  هفوک و  رد  درب 
دنشک شیرازب  تسا  هتشک  هک  هطقن  نامهب  *** دنشک شیراوخب  هکنآ  دایز  نبا  داد  مکح 

نیبم نارسخ  ینعم  رگنب  لد  يا  یلاح  *** نید یب  نآ  دش  هرخالا  یبندلا و  رسخ 
نیمالا حور  رگج  رب  مغ  تسا ز  رارش  هک  *** نیزح تسا  ییحی »  » هعقاونیا رد  هک  رگ  بجع  هن 

ام هنیرید  هدنا  لد  وحم ز  دوشن  *** ام هنیس  سفق  ردنا  سفن  هتشگ  شگنن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  زا  راتخم  ماقتنا 

راربا دیس  هلتق  زا  راتخم  صاقت 

http://www.ghaemiyeh.com


صالخ هنیرید  مغ  زا  یبن  لآ  دنوش  ات  *** صاصق هب  قلعتم  نوچ  یلزا  هدارا  دش 
صانم هن  رفم و  هن  درادن  تسناد  مصخ  *** صاقتب نیعم  راتخم  ترضح  نوچ  تشگ 

ضوعب شناگ  هچروم  یهش  هتشک  دوش  هک  *** ضرغ تسا  هدوب  هچ  هک  ایآ  متریح  رد  کیل 
ریرس شرع  هش  دالوا  هب  دندرک  هچناز  *** ریرش موق  نآ  زا  دوب  شضرغ  یهاوخ  هنیک 
ریبک هب  ریغص و  هب  هدرکن  محر  سگچیه  *** ریت هاگ ز  افج  غیت  هگ  رجنخ و  زا  هاگ 

تسویپ رتشا  کلام  رسپ  تعیب  هب  مه  *** تسویپ ربمیپ  بابحا  زا  یلیخ  واب  ات 
میلس بلق  اب  هدنخرف و  تنیط  اب  وت  یک  *** میهاربا اب  هبطصم  کلف  راتخم  تفگ 

میس رز و  لوصح  رهب  یلع  ضغب  یپ  زا  *** میجر دورطم  هقرف  نیا  رم  هک  رخآ  يدید 
دندرک رثوک  یقاس  رسپ  زا  بآ  عنم  *** دندرک ربمیپ  دالوا  رب  هک  اهمتس  هچ 

هحفص 515} }
باوج داد  افجریت  شا  هلمرح  ضوعب  *** بآ هچ  درک  بلط  نید و  هش  دوب  نامهیم 

باریس ارحص  دد  وید و  هنشت و  دوب  وک  *** باوث دوب  رگم  هنشت  رگج  نامهم  لتق 
دنداد رجنخ  مد  زا  یلو  دنداد  بآ  *** دنداد ربمیپ  دنزرفب  بآ  تبقاع 

وا رغصا  یلع  قلح  رب  هلمرح  دز  ریت  *** وا ردام  رظن  رد  ردپ  مشچ  رب  رد 
وا رونا  رظن  ردنا  نت  هراپ  دص  تشگ  *** وا ربکا  یلع  قرف  افج  غیت  زا  كاچ 

دندنکفا نتب  شاپارس  دادیب  ریت  *** دندنکفا ندب  شدیشر ز  سابع  تسد 
تسکشب ار  الع  شرع  همئاق  افج  ز  *** تسکشب ار  ادخ  لالجا  هنیئآ  یگنس 

تسکشب ار  ادهش  هاش  لد  یئازسان  *** تسکشب ار  ارس  ود  لوسر  بلق  نیک  ریت 
دیزی لآ  دیزی  عابتا  میئوجب ز  نیک  *** دیهش هاشنآ  یهاوخنوخب  زورما  دیاب 

راب هیرام  يوس  دندوشگ  هک  یناسک  زا  *** رابک فهکنآ  دوخ  باحصا  هرمز  اب  تفگ 
راتخم لوسر  ادخ و ز  دبای ز  رجا  *** رازه ود  دناتسب  رز  یکی  دروآ  هک  ره 

تسا هللا  لآ  یهاوخنوخ  یهارمه و  تقو  *** تسا هاگرخ  کلف  هاشنآ  يرای  مسوم 
دندروآ اپ  رس و  رب  نسر  ریجنز و  هتسب  *** دندروآ انز  لسن  زا  رفن  هد  ناهگان 

دندروآ افج  بسا  مسب  هزات  لعن  *** دندروآ اطخ  مسر و  هر  هک  تعامج  نیک 
نیسح كاچ  دص  هنیک  یب  هنیس  يورب  *** نیسح كاپ  ندب  نایرعب  بسا  دنتخات 

هحفص 516} }
ناشتخومایب هنیس  رس و  هب  يزات  بسا  *** ناشتخود نیمز  يور  رب  هچ  خیم  نارگ  اب 

ناشتخورفیب هناخ  رگج و  ردنا  شتآ  *** ناشتخوس هفرش  یلاعت  رهق  شتآ  ز 
دندب هداز  انز  هک  مهیلع  هللا  ۀنعل  *** دندب هداتفا  یتریغ  یب  يداو  رد  همه 

لاؤس درک  نمز  هچ  برثیب  داجس  تفگ  *** لاهنم شمانب  هک  یفوک  مدرم  زا  یکی 
لالم غراف ز  هدنز و  دوب  هک  مدرکضرع  *** لاح دش  نوچ  ار  هلمرح  هلتق  زا  وگب  هک 

ناشچب نهآزا  سپ  شتآ  یمرگ  واب  هک  *** ناهج قالخ  تساوخرد ز  شنیرفن و  درک 
راسیب نیمی و  هب  رظان  هداتسا و  مدید  *** راتخم دزنب  هچ  مدیسر  هفوک  رد  تفگ 
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راکش دیدرگ  هلمرح  امش  لابقاب  هک  *** رابک راغص و ز  دش ز  رب  هلغلغ  ناهگان 
لاؤس هدازانز  موش  نآ  هدرک  زا  درک  *** لاح ءوسا  یلع  هدروآ  شا  هتسخ  هتسب و 

مدز ریت  رگد  مولظم  دیس  لدب  *** مدز ریش  یب  رغصا  یلع  هب  يریت  تفگ 
مدز ریپ  نتب  یهاگ  یهاگ و  ناوجب  *** مدز ریشمش  اب  هاگ  مدز  ریت  اب  هاگ 

شنت هظحل  نآ  رد  دنکفب  شتآ  ردناو  *** شندب نهآز  دندومن  عطق  ات  تفگ 
حیرص يوگ  رب  يدرک و  وکن  راتخم  تفگ  *** حیبست ار  ادخ  هظحل  نآرد  لاهنم  درک 

حیلم لوق  نینچ  هک  اتفگب  تسیک  زا  تسیچ و  *** حیصف قطن  نیا  هب  حیبست  تیصوصخ  هک 
دومن دابع  دیس  نیقی  لها  رورس  *** دومن داجس  هک  تسا  یئاعدب  تباجا  ز 

هحفص 517} }
دیشک هرعن  ررش و  رپ ز  رگج  زو  رسب  دز  *** دینش رادافو  راتخم  هچ  داجس  لوق 

دینع موقنآ  يراک  افج  دز ز  رس  هچناز  *** دیهش ناطلس  يرای  یب  هیرگ ز  سب  درک 
دومن رکش  یسب  زورنآرد و  تفرگب  هزور  *** دوجس درک  فرش  ضیف و  نیا  هنارکشب  سپ 

یسابع لکوتم  هعقاو  رد 

یسابع لکوتم  هعقو 
دیسر سابع  هدود  تنطلس  تبون  *** دیسر سانسن  هچ  برحلا  ینب  رود  رخآ 

دیسر سان  هش  لآرب  هک  ملظ  اسب  يا  *** دیسر سانخ  تبون  دش و  سانسن  رود 
ریدقت زا  نابز  ریرحت و  داتفا ز  ملق  *** ریرش موقنآ  يراوخنوخ  يراک و  افج  ز 

همه نید  همه  شیک  یلع  لآ  هنیک  *** همه نیب  قح  هدید  يرصب  یب  زا  دتسب 
همه نیک  همه  ضغب  ناهن  هنیس  رد  هدرک  *** همه نیئآ  همطاف  ینب  تاداس  لتق 
شبش زور و  ناور  توق  ادهش  هاش  ضغب  *** شبقل لکوتم  اهنآرد  دوب  یملاظ 

نیسح راکفا  هعیش  دورن  ترایز  هک  *** نیسح راوزب  هار  رس  دیریگ  تفگ 
نیسح رازآ  هب  هار  نیا  زا  دیئارگب  *** نیسح رازاب  یمرگ  دوش  دیراذگن 

دیربب شتسد  هلحرم  نیا  رد  ياپ  را  دهن  *** دیربب شتسه  هک  هچنآ  دنک  دصق  را  یسک 
رز رس و  تقیقح  لها  دنهد  هار  نیا  رد  هک  *** ربخ دندومن  قدص  هر  شنارکاچ ز 
رسب دنیوپب  هار  نینچ  تسا و  قشع  هر  *** رطخ هن  فوخ و  هن  دنرادن  هلهو  نیا  ردنا 

تسا رتشیب  رسب  هار  نیا  ندومیپ  قوش  *** تسا رتشین  لدب  گنس و  رسب  هک  رگ  ار  هلمج 
هحفص 518} }

رازم كاپ  نآرب  دیدنبب  زورما  دیاب  *** راز هنشت  نآ  هب  دندادن  هک  یبآ  تفگ 
رایش دیئامن  عرز و  یپ  دیدنب  واگ  *** راثآ شرازم  ملاعب ز  دیراذگم 

بآ هن  واگ  هن  هیحان  نآ  هب  دندربن  هر  *** باتش هچنآ  نیکب  دندومن  دنتسب و  واگ 
رون هعمل  رب  دقرم  نآ  متفاکشب  وچ  هک  *** رومأم دب  متس  ملظ و  نآرب  هک  جزید  تفگ 

روح تریغ  ینفک  یب  یندب  هعطق  هعطق  *** روهظ روط  ناز  هتفای  ادخ  تایآ  مدید 
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مرگجنوخ لد  هتسخ  بل  هنشت  یک  تفگ  *** مررش دز  ناجب  هک  دمآ  ینز  زا  هلان 
اغد موق  متس  تیورب ز  دنتسب  باک  *** افج روج و  وتب  دندومن  هچنآ  دوبن  مک 
افق ار ز  ترس  دندیرب  هنشت  بل  اب  *** ادج دندومن  تسد  یکی  وت  زا  اج  دز و 

رازمب تداهش  دعب  نینچ  دندنب  باک  *** راک هچ  وت  ربقب  دنراد  وت  لتق  سپ  زا 
نورب رصم  زا  دش  تشگ و  الببرک  دصاق  *** نونجم دیز  هعقاو  نآ  زا  تفای  ربخ  هچ 

نونجو قشع  هر  هدومیپ  هدیاب  يز  ود  ره  *** نوزح ود  ره  نوجش  ود  ره  نیرق  لولهبب  دش 
اپرس ملاع  هب  ود  ره  هدز  اپ و  ورس  یب  *** اپ ورس  زا  الب  تشد  يوس  هدومیپ  هار 

ولگ کشخ  نآزا  مرش  دنک  شیپ و  دورن  *** ددع هچ  ددنبب  بآربقب  هکنآ  دیز  دید 
ورب يور  واب  تشگ  نوچ  هزجعم  نیا  تفگ  *** واب بآ  دسرن  ات  دوش  ربق  عفترم 

هحفص 519} }
روتسم ار  ادخ  رون  ادخب  سک  دنکن  *** رون لعشم  ودع  یعس  زا  یفطنم  دوشن 

دیشک هرعن  رگج  دناشف و ز  کشا  رصب  ز  *** دیرد هماج  ندب  هب  هگنآرسب  دز  مغ  تسد 
دیزی ملظ  رب  هدش  نوزفا  هک  تسا  ملظ  هچ  نیا  *** دیهش مولظم  هنشت  بل  رورس  يا  تفگ 

بآ دندنب  یهگ  واگ و  وا  رب  دندنب  هاگ  *** بارخ دنیامن  وت  ربق  وت  لتق  زا  سپ  هک 
تشگ بئات  دوخ  هدرک  زا  دمآ و  دیز  دزن  *** تشد عراز  نایع  دید  نآرد  هکسب  زا  زجعم 
تشگ لوا  زا  هک  هچنآ  دورد  رخآ  سکره  *** تشه فک  زا  ناهبت  نید  نابلط  ییند  مسر 

درک يرادازع  مسر  زا  دنک  دیاب  هچناو  *** درک يراز  دوخ  هدرک  رب  دوخ و  رب  اسب  يا 
شربخ میامن  ربق  نیا  زا  مدید  ار  هچنآ  *** شرب هار  موش و  لکوتم  يوس  تفگ 

شرگدادیب لد  زا  دور  دادیب  مسر  *** شرثا دبایب  محریب  لد  ردنا  دیاش 
دیهش مولظم  عراز  نآ  دشب  ملاظ  رماز  *** دینش مانشد  هتفگ و  وکن  رابخا  دمآ 

كانمغ رونم  ربق  رس  هب  شمیقم  دش  *** كاخ هب  درپسب  هچ  كاپ و  ندب  شتسش  دیز 
كالفا رب  هدش  كاخ  زا  هلغلغ  هلولو و  *** كاچ هدز  نابیرگ  هب  یهورگ  دید  ناهگان 

نانک يوم  رس  هلمج ز  نانز  يور  رب  همطل  *** نانک هجض  نانز  هحیص  همه  دندرم  نز و 
هحفص 520} }

میقم دورمن  رب  ردنا  هیواه  رد  هتشگ  *** میحج هب  ًاعطق  هدش  لکوتم  دوخ  اب  تفگ 
میجر وید  نیا  زا  تسا  يزینک  نادقف  رهب  *** میظع روش  بغش و  نیک  یکی  داد  شربخ 

دنچ یک و  ات  افج  ملظ و  متس  روج و  کلف  یک  *** دنلب تشگ  ناغف  دایرف و  هلان و  ار  دیز 
دنراذگب نفک  لسغ و  یب  همطاف  رسپ  *** دنرادرب فرش  زع و  نینچ  هب  ار  یهپس 
دنرآ شرازم  یبارخ  رهب  زا  بآ  *** دنراپسب نیمزب  نایرع  نت  شزور  تفه 

دندرک شرازم  راوزب  هک  اهمتس  هچ  *** دندرک شراز  ترتع  رب  هک  ملظ  اسب  يا 
بابک راز  لد  تشگ  تشطع  زوس  هک ز  *** بآ مورحم ز  هنشت  بل  هش  يا  نیسح  يا 

بات نت  زا  درب  تفات و  ندبب  تباتفآ  *** باوث دندرمش  وت  كاله  هنشت  بل  اب 
مورحم يدنام  وت  ارهز و  هیرهم  باک  *** مولظم يا  موش  وت  کشخ  بل  يادفب 
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دیسر هچ  بکوک  هنیک  کلف و  قافن  ز  *** دیسر هچ  بکرم  مس  زا  وت  رونا  نتب 
دیسر هچ  بنیز  هلان  زا  ترهطا  لدب  *** دیسر هچ  بل  نآ  رب  ریت  زا  یتساوخ  نوچ  بآ 

یپ راکفا ز  لد  لافطا  ورس  نآ  ورشیپ  *** ین رویز  نانس  بیز  وت  رونا  رس  دش 
دونع موش  نآب  باوخرد  دمآ و  یفتاه  *** دومنب سبحب  رما  دینش  هچ  لکوتم 

دوشگ هار  وا  رب  درک  بلط  دیز  زا  تجاح  *** دومرف یئاهر  مکح  دز و  شیئاپ  رس 
نیسح رادازع  قلخ  همه  دندرگب  ات  *** نیسح راوز  عنم ز  دوشن  مهاوخ  تفگ 

هحفص 521} }
درک يراز  هش  مغ  رد  دش و  دازآ  دیز  *** درک يرای  ادخ  تفر و  نایم  هیقت ز  نوچ 
درک يرالاس  هلفاق  اج  همه  ار  نارئاز  *** درک يرادازع  زور  بشب و  ییحی »  » وچمه

جاور زورنآ  زا  یشواچ  هویش  نیا  تفای  *** جاح هبعک  دش و  جاتحم  هلبق  البرک 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  تداهش  رد 

مالسلا هیلع  داجس  ترضح  تداهش  بئاصم و  رد 
دابعلا نیز  ترضح  یبن  عرش  یماح  *** داجس ماما  داجما  هلبق  نیمراچ 

دادجا وا ز  نوچب  دالوا  زا  دیاب  اهزان  *** دالوا کین  نیاب  دادجا  زا  دبیز  اهرخف 
درک يرادازع  لاوحا  همه  رد  اج  همه  *** درک يراز  ردپ  لتق  زا  سپ  لاس  لهچ  ات 

ردپ ياهبل  هنشت  زا  شدمآیم  داب  *** رظن بآ  يوس  درکیم  هچ  درکیم  هیرگ 
رگج هتسخ  لد و  هراپ  دبک و  هتشگ  کشخ  *** ررش تشاد  شطع  زوس  زا  لدب  شباب  هچناو 

ریت یپ  زا  ریت  ناکیپ  یپ  ناکیپ ز  دوب  *** ریرش موقنآ  زا  تساوخیم  هک  بآ  ضوع 
بآ يداد  واب  وت  ایآ  هک  دیسرپ  دید و  *** باصق تسدب  زور  یکیب  يدنفسوگ 

بات تقاط و  نورب  درب  فک  هیرگ ز  ار  هاش  *** باوص تسین  یشک  هنشت  بل  هک  باصق  تفگ 
دنتشک ناشطع  بل  رهن و  ود  دوب  نز  جوم  *** دنتشک ناودع  رکشل  ردپ  هکنوچ  ارم  هک 

دایز دنزرف  سلجم  زا  شدمآیم  دای  *** داهن كاپ  نآرب  دشیم  هچ  هدرتسگ  هرفس 
داد هک  هچنآ  متس  مکح  دز و  هچنآ  اه  هنعط  *** دانع ربمیپ ز  دالواب  درک  وا  هچناو 

هحفص 522} }
دیهش هاش  بلب  دز  افح  باوخ  زا  هچناو  *** دینش تفگ و  ادخ  سومانب  درک  وا  هچناو 

شدوب ندرگب  ریجنز  همدص  رثا  *** شدوب نویش  يراز و  ردپ  رجه  مغ  رد 
شدوب نزحمب  بوقعی  هچ  ياج  یفسوی  *** شدوب نشور  هدید  مغ  هدنا و  زا  هریت 
دوب شیاضعا  همه  رب  افج  ریجنز  ياج  *** دوب شیاپ  متس  نالیغم  راخ  زا  هتسخ 

بات تقاط و  نورب  هدرب  ندب  شباتفآ ز  *** بارخ ماش  رد  هتشاد  نطو  هک  هبارخب 
بآ هدمآ  اذغ  هتشگ  رصب  کشا  لد  نوخ  *** بابک هتشگ  رگج  باتیب  لد  باهتلا  ز 

دیلپ مصخ  شیدزیم  ندبب  هنایزات  *** دیبلطیم رگا  يراوید  هیاس  هظحل 
كاله هیرگ  زا  ینک  رخآ  تمسرت  ار  شیوخ  *** كادفب یحور  هک  باحصا  زا  کی  وا  اب  تفگ 
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كاچ تقاط  نهریپ  شدش  لاس  لهچ  ات  *** كاپ هداز  یکی  بوقعی  هچ ز  دش  مگ  تفگ 
روک شنامشچ  ود  رایسب  هیرگ  زا  تشگ  *** روش شتشگ  رسب  هکسب  ررش  تفای  لدب  سب 

رظنب شدوب  هک  بآرهن  ود  دزن  بل  هنشت  *** ردپ مشچ  رب  هتشک  مدش  هک  مزاس  هچ  نم 
رگجب رذآ  هدز  ار  وا  یگنشت  ررش  *** رسپ غاد  وا  رهطا  رگج  ردنا  دوب 

ار وا  دنداهن  زاب  لدب  بابحا  غاد  *** ار وا  دندادن  بآ  دومن  بآ  بلط 
يو یپ  رد  نانک  هلان  شمرح  لها  نم و  *** ین رس  شکاپ  رس  هفوک  ماش ز  ات  دوب 

یط مدرک  نارگ  هار  نآ  هعماج  لغاب  *** ین فد و  اب  نز  هلهله  نانز  نعط  نایماش 
ماب رس  زا  ودع  تخیر  مرسب  شتآ  هاگ  *** مالغ هچ  نادوهی  رازابب  راوخ  مدش  هک 

هحفص 523} }
دیهش هاش  بلب  تواقش  دزیم ز  بوچ  *** دیزی تخت  ربب  مداتس  هک  تعاس  هس  ات 

دیبلط يزینک  رهب  یسخ  هچ  ار  مرهاوخ  *** دیدشل یباذع  نا  هبترم  متفای 
رز هردب  دهد  تساوخ  مردپ  ياهبنوخ  *** رگج هتسخ  نم  راز  لد  رازآ  رهب 

متس ریجنزب  دندنبب  راب  مود  ات  *** مکح ناورم  هداز  نآ  کلملادبع  تفگ 
مقر درک  اضق  ملظ  نینچ  هک  يزور  هس  ود  *** ملاب شدنرب  ماش  يوسب  هنیدم  ز 

مارکا شدومن  رذع و  شکلملادبع  تساوخ  *** ماما تفر  الب  ماش  يوس  دیق و  نآزا  تسر 
دیسر راربا  دیس  نآب  هک  اهمتس  هچ  *** دیسر راک  همتاخ  نوچ  هرود و  شدش  یط 

دیسر راز  لدب  شیافج  رهز  رثا  *** دیسر راتخم  دمحا  لدب  اهررش  هچ 
نتفس یپایپ  کشا  رد  هدید  زا  زجب  *** نتفگ هن  شمغ و  نتفهن  تسناوتن 

شرگج نوخ  دوب ز  اذغ  هدید  زا  بآ  *** شرس دوب  مغ  يوناز  رس  هدنز  ات  دوب 
شرثا رکیپ  ریجنز  همدص  زا  دوب  *** شردپ رجه  دب و  ردارب  غاد  زا  هلان 

دیهش تخاس  افج  رهز  زا  هدوسآ و  شدرک  *** دیلو هلفس  کلملادبع  هداز  تبقاع 
ارسب بش  رهب  توق  ناشدمآ  اجک  زک  *** ارقف رب  نایع  تشگ  وا  تلحر  بش  رد 

ارس هحون  شمغ  ز  ییحی »  » هچ دنتشگ  همه  *** ارسب دمآ  همه  رمع  هک  داجس  هن ز 
کلف داینب  هناخنیا ز  يدش  ناریو  شاک  *** کلف دادیب  داد ز  کلف  نیک  زا  هآ 

هحفص 524} }

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تداهش  رد 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تداهش  حرش 
مانا دنوادخ  نییبن و  ملع  رقاب  *** ماما نیا  ماما  مالسا  هلبق  نیمجنپ 

مالس دروآ  شرباج  لسر  متخ  رب  زک  *** مامت ردب  وا  تعلط  تمظع  رهپس  رد 
دوب رقاب  قح  تیآ  فرش  يایرد  رد  *** دوب رهاب  همدجم  کلف  رد  شا  هولج 
ملع هدنشخرد  رهم  فرش  كالفا  هام  *** ملع هدنبات  رتخا  تمظع  رهپس  رد 

ملع هدنفاکش  تسانعمب  ملع و  رقاب  *** ملع هدنراب  هدمآ  مرکرحب  زا  يربا 
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هدروخ شیاطع  ناوخ  زا  هدئام  یگمه  *** هدرب شملع  هرهب ز  لر  لیخ  کیب  کی 
نانب راثآ  زا  دش  رباج  يروک  عفار  *** ناوج ریپ  نآ  دش  هبابحب  هچ  تراشا  درک 

ناج نداد  زا  سپ  دومرفب  هدنز  یئماش  *** ناشن فاقحا  يداو  زا  هردس و  زا  داد 
راوشد رما  ناسآ  دومن  گرگ  رب  هاگ  *** رام زا  ار  ناگ  هچب  رتوبک  دناهرب  هاگ 

تساسرخ شتاذ  تحدم  رد  هقطان  ار  لقع  *** تسا یصحت  شتبقنم ال  ادخ  ماعنا  وچمه 
تساسآ دنوادخ  فاصوا  رد  هکلب  ادخ  هن  *** تساصحا زا  نوزف  هک  رخافم  رثآم ز  ز 

دحا دنوادخ  ریغ  ددعب  دراین  سک  *** ددع دادعتب و  هلمج  ناهج  لها  دنزجاع 
هحفص 525} }

داجس ماما  هب  تیاکش  دندرب  قلخ  *** دادش زا  تشگ  ملظ  نوچ  ار  نایوما 
داجما ملع  رقاب  ردپ  رما  زک  تفگ  *** داتوا زا  یکی  دوبوک  یفعج  رباج 

دش هلسلس  کی  هلسلس  دص  نتشک  ثعاب  *** دش هلزلز  نیمز  داد و  تکرح  ار  هتشر 
ماما ماش  يوسب  قداص  ترضح  اب  تفر  *** ماشه ماش  يوسب  هنیدم  شدیبلط ز 

مامت دیئامن  حدق  شنزرس و  شدیاب  *** ماع رضحم  ششنزرس  منک  هچ  ملاظ  تفگ 
دومن رصح  زا  دح و  زا  نورب  ياهشنزرس  *** دورس تشز  نخس  ملاظ  ترضحنآ و  دمآ 

تسا تبقنم  دوخ  هدود  زا  دوخ و  زا  ناتراک  *** تسا تنطلس  يرورس و  سوه  ار  امش  هک 
تسا تبترم  نینچ  هن  تسا و  تلزنم  نانچ  هن  *** تسا تبهوم  يوزرآ  یهشداپ  ترسح 

يدونشوخ یپ  تمالم ز  دندرک  همه  *** يدوز يدلجب  شازجا  يو  هچ  غراف  تشگ 
ام هبتر  نتخانشن  نتفگ و  ازسان  *** ازس تسین  امب  موق  يا  هک  دومرف  هاش 
« انب مث  انب  هللا  ءدب  موق  نحن  ***» يده عمش  همه  مینامز و  ثوغ  همه  ام 
ار مرکا  یبن  لیلس  سوبحم  درک  *** ار مظعا  یلو  سبحمب  دندرب  تفگ 

رمق سمش و  خر  دودنا  لگب  دیاشن  هک  *** ربخ دندادب  موش  نآ  هب  ماش  مدرم 
رظن تسه  وا  بناج  رب  همه  ار  لد  لها  *** رطخ فوخ و  رپ  سبحم  نآ  رد  سبح و  رد  تسه 

ریبک ریغص و ز  شملع ز  دنبای ز  هرهب  *** ریپ هچ  انرب و  هچ  دنراپس  هار  شتمدخ 
هحفص 526} }

بآ هن  نان و  دهدن  دشورفن  سک  شهر  رد  *** باتشب شدیربب  هنیدمب  ملاظ  تفگ 
بارش هن  ماعط و  هن  مانم و  هن  مایخ و  هن  *** بابلا دس  وا  رب  دنیامن  هرومعم  هچ  ره 

بیصن هار  نآ  زا  دش  شبیعش  موق  نیدم  *** بیکش درب  نت  عوج ز  ملا  شزور  هس  ات 
میجر موق  يا  هک  دومرف  یهوک و  رب  تفر  *** میئل لیخ  نآزا  دوخ  يورب  هتسب  رد  دید 

میلس عبط  دوب  هک  رگ  امش  رهب  مرتهب  *** میرک دنوادخ  هیقب ز  زورما  منم 
بیع دشاب  ناتنتسب  رد  هک  هللااب  تفگ  *** بیعش موق  اب  هعقو و  زا  دش  هاگآ  يریپ 

باذع زورما  دسر  رد  رگا  دیئاشگن  *** باوص تسا و  بیعش  قح  رب  توعد  نامه  نیا 
باتش هدرک  شترذعم  یپ  دندوشگ و  رد  *** بابک دیدرگ  همه  یهلا  رهق  شتآز 

دندروآ اذغ  دندرب  هدئاف  دوخ  هچ  رگ  *** دندروآ ادخ  رهب  نابزب  ار  ترذعم 
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دیزی نبا  دیلو  میهارب و  ماشه و ز  ز  *** دیسر هچ  هیما  لآ  زا  يوب  هللا  ملع 
دیهش رهز  نآ  زا  شدندومن  دنداد و  رهز  *** دینع موش و  همه  لذر و  همهو  موشیم  همه 

شرگج رب  رگم  درک  رثا  هچ  تبیصم  او  *** شررش ناج  رب  لد و  رب  دز  هک  رهز  نآزا  هآ 
بل هب  دندناسر  بآ  ضوع  شنیک  ریت  *** بلط بآ  درک  هچ  هک  یبیرغب  لد  مدزوس 

ببس هچ  مرج و  هچب  ار  ادخ  دادناج  هنشت  *** بعت زوس  رگج  زودلد  كوان  زا  دید 
سب ربکا  یلع  غاد  شُدب  هک  يدوجو  اب  *** سفن هار  وا  رب  تسب  یملاظ و  دز  ریت 

هحفص 527} }
رگد روشاع  هچ  زور  ره  وت  رکذ  زا  تسه  *** رگد روش  ار  وت  مان  دوب  هکیا  نیسحیا 

رگد روشحم  هچ  میرشحب  وت  دایب  ام  *** رگد روشنم  وت  روش  زا  دوب  ام  لد  رب 
زوسو تنحم  رد  هچ  رهب  زا  تیرود  زا  مشاب  *** زور بش و  مناوخ  هیثرم  ار  وت  هک  ییحی »  » هدنب

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  تداهش  رد 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  تداهش  حرش 
دیسر قیدص  قداص  يرو  ثوغ  هرود  *** دیسر قیدصت  تبون  قدص و  ام  ار  قدص 

دیسر قیدصتب  قیقحتب و  قدص  زا  دعاص  *** دیسر قیداصم  دوب  فرش  قدص و  ار  هچناز 
قح تیار  نید  قریب  اپب  تشگ  وا  هک ز  *** قح تیآ  مشش  قیدص  قداص  دیس 

قایس مسر و  نیاب  تسوا  زا  يدمحا  تنس  *** قافآ رد  نایع  تسوا  زا  يرفعج  بهذم 
قاور تفه  نیا  شیارآ  هلبق و  نیمشش  *** قابط عبس  نیا  رد  دوب  ادخ  زادرپراک 

دلوی مل  دلی و  مل  زجب  زیچ  همه  رد  *** دحا دنوادخ  تسوا  دحا  هللا  وه  لق 
وا زارفا  رسب  تسار  يوبن  كاپ  عرش  *** وا زا  رویز  ناهجب  ار  يوفطصم  تلم 

وا زا  رگنل  وا  زا  یتشک  وا  زا  قروز  وا  زا  رحب  *** وا زا  ربغمیپ  تنس  يرفعج و  بهذم 
باقع تسباوث و  تسباتع و  تسباطخ و  وا  *** باتک تسا و  لیلد  تسا و  لیفک  تسا و  لیقم  وا 

حیبذ اسوم و  هللا و  لیلخ  وچمه  يرکاچ  *** حیسم دوب  وا  ترضح  رد  هلالجا  لج 
حیبص حبص  ینشور  دبا  ماش  ات  تسه  *** حیضف ماش  نک  هریت  لزا  حبص  زا  دوب 

ادخ تایآ  رهظم  ادخ  تاذ  نوچ  دوب  *** ادخ تایار  عفار  یبن  عرش  یماح 
هحفص 528} }

متس هچ  شدیسر  روصنم  هک ز  هللا  ملع  *** میش هدنخرف  قداص  یبن  لآ  دیس 
مسب هچ  غیتب و  هچ  ناشیا  زا  يرایسب  تشک  *** مرخ ملاظ  همطاف  ینب  لتق  زا  دوب 

دیزی حور  كردب  وا  لمع  زا  دش  داش  *** دیهش درک  متسب  ار  یلع  دالوا  هکسب 
دینش روصنم  هک ز  اه  طقس  نعط و  اسب  يا  *** دیشک هک  اهمتس  هچ  ملظ و  هچ  سابع  لآ  ز 

دیعوز ار  وا  رهطا  لد  درزآ  هاگ  *** دیدهت تلاهجب  ار  وا  سب  لتق  رب  درک 
طخس قحان و  همه  شماع  سلجم  رد  تفگ  *** طلغ هار  افج  مسر  متس  زرط  زا  هاگ 
روقع بلک  هدش  مشخ  زا  شمدید  متفر و  *** روصنم رصقب  زور  یکبب  يوار  تفگ 
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روضحب ربمیپ  لآزا  رفن  دص  ما  هتشک  *** رورغ طرف  زا  نم  تفگ  متساوخ و  شببس 
رواد زا  منکن  یمرش  شزورما و  متشک  *** رفعج اهنآ  رورس  ارچ  تسا  یقاب  هدنام 

فیفخ راوخ  شرب  تسا  ییند  تسا و  یبقع  مرگ  *** فیغض مادنا  هدش  تدابع  ار ز  وا  متفگ 
فیدر لیزازعب  يدرگ  هک  ملظ  نیا  نکم  *** فیحن تسا  مسج  رغال و  ندب  تسا و  رازن  نت 

میحج ران  ارم  تسادرف  شزورما و  مشک  *** میقع کلم  یلو  وت  مالک  تسا  قدص  تفگ 
هالک زورما  متشادرب  هچ  شیوخ  رس  زک  *** هاگآ نم  تمنک  اتفگ  يدالج و  تساوخ 

هایس رات  بش  وچمه  منک  وت  زور  هنرو  *** هلا رون  ینک  شوماخ  وت  غیت  زا  دیاب 
ماما راک  افج  دناسر ز  مامتاب  ات  *** ماما راضحا  یپ  زا  ناور  دومنب  تفگ و 

اپ رس و  هنهرب  رون  نآ  لبقتسم  تشگ  *** ادخ رون  نایع  تشگ  وا  لفحم  رد  هک  نوچ 
هحفص 529} }

اور تسام  رب  زورما  وت  تاجاح  تفگ  *** اطخب ار  وا  دش  رارقا  هتفگ و  اهرذع 
بدا ءوس  نایع  وت  رب  هدش  زورما  نم  زک  *** بلط قداص  دیسیا  نم  یهاوخ ز  هچنآ 

داهن هشیپ  متس  خرچ  ملدب  رگید  غاد  *** داینب جک  کلف  يافج  روج و  زک  هآ 
دادش نیرق  هیواعم  نبا  دیزی  ز  *** دای رگید  هعقاو  رگد  ملظ  مدمآ 

دنتفر رسارس  ریجنز  لغ و  رد  اپ  تسد و  *** دنتفر ربمیپ  لآ  وا  رضحم  رد  هچ  هک 
دیهش هاش  بل  ود  رب  متس  دزیم ز  بوچ  *** دینش هچ  نآرق  تیآ  هش  نت  یب  رس  ز 

دیکمب ربمیپ  هک  ار  یبل  بوچ  نزم  هک  *** دیرد ربص  نهریپ  ناغفب  دمآ  بنیز 
شینزیم افج  بوچ  الط  تشط  رد  هاگ  *** شینزیم اطخ  یطخ ز  هزین  رب  هاگ 

ترگج دومن  غاد  رسپ  رجه  زا  هکناو  *** ترس هدیربب  هک  تسد  نامهب  مزان  تفگ 
تردب رد  نطو  زا  رود  ترتع  رگنب  *** ترمک ردارب  نامرح  هدرک ز  مخ  هکناو 

رگنب اپارس  ریجنزب  هتسب  ار  همه  *** رگنب اجنآ  رد  ریگلد  هتسخ و  ار  همه 
روتسم ار  ادخ  رون  افج  رهز  زا  درک  *** روصنم تواقش  ضارعا  رهوج  نآ  يراب 

روح مدمه  نانجب  دش  ناهج  دیق  زا  تسر  *** روط يداو  سبق  تیاده  رون  هلعش 
دیسر ماجناب  مالآ  يوب  ییحی »  » وچمه *** دیسر مامتاب  قیدص  قداص  هرود 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تداهش  رد 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تداهش  حرش 
میحر دنوادخ  ضیف  رد  ظیغ و  مظاک  *** میهاربا ابا  مالسا  هلبق  نیمتفه 

میجر نوعرف  کلهم  ناج  یسوم  یجنم  *** میلک هب  دش  نایع  روط  رد  هک  رون  نآ  شیور 
هحفص 530} }

بیعش نارمع و  یسوم  وا  هگرد  مداخ  *** بیع همه  زا  يرب  دنوادخ  تاذ  نوچ  دوب 
دینش انا هللا  ینا  قح  هک ز  یئادن  ناو  *** دیدپ روط  زا  دش  هک  یلجت  رون  نآ  یسوم 

دیدن موق  هکلهم  زجب  تفگ و  ین  را  *** دیسر شاضیب  دی  اصع و  ياقلا  هچناو ز 
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نوره رهز  لوتقم ز  یسوم  نیا  زا  دوب  *** نوجسم يداعا  هیترد  یسوم  نیا  زا  دوب 
تسا سبق  باهش  رهب  شبلط  ردنا  یسوم  *** تسا سبتقم  شخر  رون  زا  فرش  روط  رون 
تسا سمتلم  ینرا  زا  شیو  يور  ندید  *** تسا سب  غالبا  رد  شالعالا  کنا  فخت  ال 

دوب شابیز  خر  زا  اقعص  یسوم  ّرخ  *** دوب شانیس  هنیس  زا  قح  رون  رگ  هولج 
شدوب یسیع  مد  مدآ  هر  متاخ  ملع  *** شدوب یسوم  فک  نوراه  لد  فسوی  خر 

شدوب اهنتب  دوب  ار  همه  نابوخ  هچنآ  *** شدوب ایعش  تیآ  لیلخو  رضخ  شناد 
لیعمسا رف  هدنخرف  هدود  فرش  *** لیلخ دالوا  دیس  یبن  دافحا  رخف 

جالع درد  همهب  دش  وا  مد  یسیع  ضیف  *** جاور مالس  اب  داد  وا  مرکا  ترضح 
جاجا حلم  نیا  دمآ و  تآرف  بذع  یکی  نآ  *** جاومالا میظع  دنرحب  ود  هک  شرهق  رهم و 

نوخ همه  یطبقب  بآ و  دش  همه  یطبس  رهب  *** نوزف رحب  کی  تسا ز  هدوبن  هچ  را  رصم  لین 
ادوب جراعم  تاقرم  ملس و  شترضح  *** ادوب جئاوح  باوبا  شمخفا  هگرد 

ادوب جلاعم  درد  همهب  اج و  همه  *** ادوب جیاتن  جاتنا  یپ  مدقموا 
هحفص 531} }

هاگآ یهامکب  یهلا  ّرس  همهب  *** هلا فاطلا  رهظم  ادخ  نونکم  رس 
دیسر هچ  ربمیپ  ربق  رسب  هنیدم  رد  *** دیشر هکم  رفس  هناهبب  یلاس  تفر 

دیزم داب  ار  وت  رجا  یبرع  لوسر  یک  *** دیلپ نوعرف  هچ  تفگ  هنگ  رتدب ز  رذع 
یسوم زا  اصع  قش  دسرب  ار  نیملسم  *** اسای تلیلسب  مناسرن  نم  را  مسرت 

لوسر دنب  رگج  دندیشک  هکنآ  درک  مکح  *** لوسر مشچ  رب  هباذع ز  هللا  فعاض 
لوزن هچ  شعیبر  نب  لضف  سبحم  رد  داد  *** لوصو دادغب  يوس  شتشگ  يراوخ و  اب  درب 

سک شلاوحا  يراوخمغ  يرای و  دنکن  *** سبحم رد  وا  رب  دنریگب  تخس  ات  تفگ 
دوب اپ  ات  رس  راب ز  نارگ  ریجنز  ریز  *** دوب اج  شعیبر  نب  لضف  سبحم  اهلاس 

دوب اهبش  ادخ  رکذ  رد  هزور و  اهزور  *** دوب اتکی  دمص  یحو  ترضح  شمدمه 
دوب شراک  اعد  درو و  انث  دمح و  بش  زور و  *** دوب شرای  ادخ  لاوحا  همه  رد  اج  همه 

زامن هب  تعاط  هداجس  رس  رب  بش  زور و  *** زاین زار و  ادخب  نوراه  سبحم  رد  تشاد 
زار فقاو  اب  هدز  ادوس  لد  زار  تفگ  *** رادگ زوس و  یهگ  يراز و  هلان و  اب  هاگ 

صالخ کیرات  سبحم  نیا  زا  متشگیم  شاک  *** صانم تسین  وت  هگرد  زجب  هک  یئادخ  یک 
دشیم رفعج  یسوم  ندش  غراف  تقو  *** دشیم ررقم  گرم  ارم  شاک  يا  ینعی 

دشیم رتبا  ملاظ  نیا  سبحم  صلخم  *** دشیم رگید  ملاع  نم  یتسه  ملاع 
هحفص 532} }

رگد ریجنز  تقاط  نم  رکیپ  رب  تسین  *** رگد ریگبش  هلان  منکن  مرادن  هک 
دومن ربص  اضق  يارجا  رد  دومرف  ملح  *** دوسرف شفیرش  مسج  الب  نادنزب  ات 

دوبن  قرفا  رو  صخش  زا  یهت  يابع  اب  *** دوجس دوبعمب  سبحنآ  رد  دومنب  هکسب 
لاس هدفه  ای  تفه و  نطو  سبح  رد  تشاد  *** لایع نارجهب  نامرحب و  دوب  التبم 
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مادقا دشابن  ملظ  نینچ  هب  اروکدید  *** ماما لتق  اغد  نوراه  هچ  لضف  زا  تساوخ 
مارح لجن  نود  کهاش  نب  يدنس  سبحم  *** ماقم ياج  رگدب  شدیهدب  اجنیا  زا  تفگ 

شدز دادغب  هنحش  ندب  هب  هنایزات  *** شدز دادیب  همدص ز  یسب  سبح و  رد  درب 
بلط درک  هش  نتشک  وا  زا  داد و  ار  هنحش  *** بطرب تواقش  دز ز  افج  رهز  تبقاع 

بل هنیس و  ناهد  تسدو و  رگج  رب  رثا  درک  *** بسح هدنخرف  هش  دروخ  هچ  ملظ  اب  داد 
دیهش تشگ  الب  نادنزب  رای  سکیب و  *** دیسر هچ  شبلقب  رهز  نآ  زک  هللا  ملع 

كاپ رکیپ  نآ  لماح  هدش  لامح  راچ  *** كاخب دنام  اجب  كاپ  نت  هچ  شزور  هس  ات 
كاچ مغ  زا  دز  هدزمغ  لدب  ارنایعیش  *** كاب یب  موق  یکاته  نتفگ و  ازسان 

زاین درک  شیتمیق  نفک  حدم و  درک  *** زازعا دص  اب  بیط و  ندب  نآ  تفرگب 
زامن توبات و  لمحم و  نفک و  لسغ و  تشاد  *** زاجح دیشروخ  برثی و  رمق  نآ  تبقاع 

هحفص 533} }
تخات نایرع  نتب  شیافج  بسا  یسک  هن  *** تخادگب شفیرش  بلق  شطع  بات  زا  سک  هن 

ادج درک  ندب  شفیرش ز  تسد  یسک  هن  *** افق ناشطع ز  بل  ار  شرس  دندیرب  هن 
افج بوچ  شدزن  ناشطع  بل  رب  سکچیه  *** الط تشط  رد  هن  تفر  ین  رس  رب  شرس  هن 

نیسح مورحم  وت  بآز  طش  ود  دزن  يدش  هک  *** نیسح مولظم  دیس  يا  ترس  يادفب 
ینکن اج  نیرب  سودرف  يوس  ار  يدحا  *** ینکن او  دوخ  بل  تعافشب  رشحمب  رگ 
ینکن اوسر  هدرسفا و  يو  هچ  ار  سکچیه  *** ینکن ییحی »  » بناج رگا  فطل  رظن 

شهنگ زا  هایس  لامعا  همان  رب  ياو  *** شهیس يور  يو و  هابت  لاح  رب  ياو 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  تداهش  رد 

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  تداهش  حرش 
مدسر ناسآ  روخ  يوس  هم  رب  ندرب  تسد  *** مدسر ناسارخ  کلم  فرط  زا  ناج  يوب 
مدسر نابرق  یپ  ردنا  مندرب  شیوس  ناج  *** مدسر نآ  برق  بجوم  شربب  دشاب  هچنآ 
يدرک ناسارخ  يوس  ملد  يور  ابحرم  *** يدرک ناسآ  ملکشم  بجع  قشع  يا  یلاح 

دیاب نامیلس  غرم  اب  هلحرم  نیا  عطق  *** دیاب ناناج  لزنم  رس  هب  قشع  يا  مهر 
دیاب ناج  رس و  كرت  نیقیب  ار  نارگد  *** دیاب نارمع  یسوم  زا  هچ  نیلعن  علخ 

تسا یصع  بات و  هعقو  زا  رشبلاوب  لعفنم  *** تساضقب نارمع  یسوم  شفنک  رد  یکتم 
هحفص 534} }

اضق رما  ردق  مکح  هرب  نداهن  رس  *** اضر تشگ  اضقب  میلستب  لوا  يداب 
« یضم تافامو  سفن  ای  یتأی  ام  نیا  ***» اضق شیع  انف  رمع  دوشن  تراهنیز 

میدنب ناسارخ  کلم  يوسب  ناهافص  زا  *** میدنب ناناج  هبعک  يوس  مارحاک  زیخ 
سوجم دنه و  ینارصن و  نمأم  دوب  هک  *** سوط هدس  يوسب  یئامن  هار  مدیاب 

سوک هدز  رب  الع  كالفا  يو  سوب  نیمزب  *** سومش سمش  یجد  ردب  يرو  نمالا  طبهم 
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اضق دوب و  ردق  ياضما  همه  شیاضر  هک  *** اضر دجم  کلف  متشه  هلبق و  نیمتفه 
تشادن داجیا  نشلگ  وا  زا  لگ  رت  افص  اب  *** تشادن داجیا  مزلق  وا  زا  رد  رت  اهب  اب 

تشادن دادجا  يو  ءابآ  هچ  خرچ  ردپ  *** تشادن دالوا  هردان  وا  هچ  رهد  ردام 
میظع یلعل  انیدل  نا  ینعم  *** میکح شرع  رب  هدش  شقاور  رف  زا  رهاظ 

دوب قاشع  هلبق  شمشتحم  ترضح  *** دوب قافآ  هبعک  شمرتحم  هگرد 
دوب قالخ  هچ  قاط  ناکم  نوک و  همه  رد  *** دوب قاط  فرشب  مدرمز  تفج و  یبن  اب 

تسوا زا  ملاع  همه  هک  ملاع  همه  رب  مقشاع  *** تسوا زا  مرخ  ناهج  هک  منآ  زا  مرخ  ناهجب 
« یجس لیللا  اذا  ردبلا  وه  یلجت و  دق  ***» اجر تایآ  ینعم  ادخ  فطل  رهظم 

اج همه  عضوم  همه  شروضح  صخش و  کی  دوب  «*** یجنرانلا نم  هللاو  هب  کسمت  نم  »
شدوب سدقت  هب  سدقت  یلاعت و  هچ  *** شدوب سفنا  رد  قافآ و  رد  هک  فرصت  سب 

نورب كاردا  زیح  زا  يو  فاصوا  دوب  *** نوکی ناک و  ام  تشاد ز  ادخ  وچمه  یهگآ 
نومأم تباین  تساوخ  وا  زا  ریوزت و  درک  *** نوزف هبتر  شیگدنب  زا  مک و  یئادخ  ز 

هحفص 535} }
اضر تشگ  اغد  نومأم  يدهعیلوب  *** اضق دادیب  داد ز  کلف  روج  زا  هآ 

ماما نبا  ماما  نبا  ماما  نبا  ماما  ز  *** مانا دندید  دش و  رهاظ  هک  تایآ  سب  ز 
مامت زازع  اب  درک و  بلط  تشونب و  همان  *** مارح لسن  افج  لصا  ینعی  نوراه  لجن 

شدرب نأش  فرش و  اب  تمظع  لالج و  اب  *** شدرب ناسارخ  کلم  يوسب  هنیدم  ز 
قافآ ذالم  رخذ و  يا  هک  قالح  تفگ  *** قالخ زا  گنس  هچ  درک  الط  سوط  هر  رد 

قابس درک  افو  ماگنهب  دومرف و  هدعو  *** قالخ وفع  مهاوخ و  یسر  دایرف  وت  ز 
دیشر نومأم  هعطاس  هعقاو  نآ  دید  *** دیسر دایرفب  عزن و  مد  کیبل  تفگ 

دیدرگ هآ  هلان و  اب  هچ  هتفشآ  شیوس  *** دیدرگ وهآ  نماض  هدمآ و  ناوهآ 
دیدرگوز لحب  دایص  هچ  دیشخب و  دید و  *** دیدرگ وسنآب  هتشگرب  هرب  دابو و  تفر 

دنتشگ ادعا  يو  تامارک  ریحتم ز  *** دنتشگ ارحص  نماد  رپس  هر  ناوهآ 
شمتس رهز  هب  رمالا  ۀبقاع  دشک  ات  *** شمرتحم دوخ  رب  رد  نیعل  نومأم  تشاد 

شمدق كاخ  هدش  مدرم  هدید  همرس  *** شمد ادیوه ز  تسا  یسیع  زجعم  نوچ  دید 
سوک دز  یئابرغلا  بیرغب  اجنآ  رد  هک  *** سوسفا سوسفا  تبقاع  یلو  داد  تنطلس 

بلط درک  دوخ  سلجم  يوسب  ار  شترضح  *** بنعب ناوارف  رهز  یسب  زور  یکی  دز 
بعتب مشاب  میآرگارس و  رب  ابع  هک  *** بسح هدنخرف  هشنآ  تفگب  تلصابا  اب 

سرپم لاوحا  رگد  مراک  هچ  تسد  زا  هتفر  *** سرپم لاح  نزم  فرح  رگج  هتسخ  نم  اب 
رورس راهظا  ربب  شدومن  اپرب و  تساخ  *** رون طبهم  نآ  دش  هچ  نومأم  سلجم  دراو 

هحفص 536} }
روذعم مراد  نم و  مبیرغ  دومرف  هاش  *** روگنا شتسدب  داد  هش و  مارکا  درک 

لالم نزح و  رد  همه  قارف و  جنر  رد  همه  *** لایع لها و  دنرظتنم  ارم  هک  دش  یتدم 
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شرگج رب  افج  رهز  رثا  روفلا  یف  درک  *** شررش دز  ناجب  رارصاب  رهز  نآ  داد 
شرثا رب  اغد  نومأم  هچ  تفریم  تفگ  *** شرس هب  ار  ابع  دنکفا  سلجم و  ناز  تساخ 

میتشاد اور  هداتسرف  هک  اجنآ  شتفگ  *** میتشاذگب یتفر و  اجکب  مع  رسپ  یک 
كاچ مغ  زا  بلق  هتسخ و  متس  رهز  زا  رگج  *** كاخ هب  هنابیرغ  دنام  شرس  هک  مدنآ  زا  هآ 

كاپ رکیپ  نآ  هب  دیدرگن  راتسرپ  سک  *** كامس هب  ات  کمس  شهآ ز  هتخورفا  ررش 
شرگج رب  رثا  درک  افج  دادیب  رهز  *** شرس هنابیرغ  دنام  نیمز  كاخ  يورب 

داهن كاخ  يورب  تبرغب  هنابیرغ  رس  *** داتفا كاخ  رد  دمآ و  نوچ  هک  تلص  ابا  تفگ 
دای شناشطع  بل  نیسح و  لاح  زا  دمآ  *** داهنز دمآرب  هآ  خرب و  دمآ  شکشا 

مورحم دش  ناور  بآ  زا  طش  ود  دزنب  هک  *** مولظم نیسح  لاوحاب  درکیم  هیرگ 
دش یسوم  رسپ  كاله  نوعرف  نباز  *** دش یسویأم  همه  دیماب  لدبم  هچ 

دش یسوب  نیمز  رهب  نیرب  شرع  ار  سوط  *** دش یسوط  افسا  اوام  دیس  یندم 
دسر مامتاب  هصق  نیا  هک  تشاذگن  هیرگ  *** دسر ماجناب  هعقاونیا  رگم  ییحی »  » تساوخ

هحفص 537} }

مالسلا هیلع  یقت  دمحم  ماما  تداهش  رد 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تداهش  حرش 
مالس داب  ام  وت ز  رب  افعضلا  نیعم  ای  *** مالس داب  ام  وت ز  رب  ابرغلا  بیرغ  ای 
مالس داب  ام  وت ز  رب  افج  رهز  هتشک  *** مالس داب  امز  وت  رب  ازج  زور  عفاش 

افعضلا نیعم  یئازج و  زور  عفاش  *** ابرغلا بیرغ  یئافج و  رهز  هتشک 
میظع شرع  يدش  رون  زا  هک  روط  نآ  یئوت  *** میلکب يدومن  روط  رد  هک  رون  نآ  یئوت 

میحر يروفغ و  ینیعم و  يذالم و  وت  *** میلع يریبخ و  يریصب و  یعیمس و  وت 
ملدب دنام  هچ  رهب  ترد  كاخ  ترسح  *** ملگ بآ و  رد  وت  رهم  دوب  هکیدوجو  اب 

تسا سبق  کی  ارم  روط  نآ  هلعش  زا  ترسح  *** تسا سوه  مناج  نداد  وت و  يور  ندید 
تسا سمتلم  ترد  مادخ  یسوب  ناتسآ  *** تسا سرتسد  سگمب  یک  ار  وت  ناتسرکش 

قاط تقاط  ار  همه  ملاعب  تسا  هدومن  هک  *** قارف درد  زا  يروجهم و  تلاح  نآ  زا  هآ 
افج رهز  رثا  شبلقب  هتشگ  رگراک  *** ابع تشاد  رسب  نومأم و  لزنم  زا  دمآ 

اج هدش  شنیمز  كاخ  رب  هدیچرب و  شرف  *** اج همه  زا  اجر  عطق  شیسکیب  زا  هدش 
هدش تاجاح  یضاق  ربب  تیاکش  رد  *** هدش تاجانم  مرگ  دحا  دنوادخ  اب 
لاوحا نایب  قالخ  ترضح  اب  تشاد  *** لاحب هک  ینایب  دوب و  لدب  هک  ینابزب 

لآ يرود  افج  رهز  دشکن  رگ  دشک  یم  *** لایع نارجه  هموصعم و  تقرف  ارم  هک 
متشگ ناسارخ  کلم  فکتعم  تبقاع  *** متشگ نارجه  سنوم  مغ  تنحم و  مدمه 

بیرغ راتسرپ  لاوحا  همه  رد  دوش  هک  *** بیرغ رای  یسک  وچ  تبرغب  تسین  ادخ  يا 
هحفص 538} }
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بیرغ راکفا  لد  رهز و  هراپ ز  رگج  *** بیرغ راز  لد  هتسخ  نتب  درآ  یمحر 
نیما هن  ریجم و  هن  ثیغم و  هن  ذالم و  هن  *** نیعم هن  سیلج و  هن  سینا و  هن  هانپ و  هن 

مشکب نومأم  روج ز  متس و  نیا  قافن  ز  *** مشکب نوراه  هداز  زا  متس  دیاب  دنچ 
مشکب نوریب  هلحرم  نیا  زا  تخر  مدیاب  *** مشکب نود  هبترم  یند  يایند  لها  ز 

نیسح وچمه  مهن  كانمغ  لد  رب  مغ  غاد  *** نیسح وچمه  مهن  كاخ  يورب  تبرغب  رس 
درک نآ  مولظمب  هیرگ  دوب  هتسیاش  هچنآ  *** درک نامولظم  دیس  شطع  زا  نوچ  دای 

درک ناغفا  لد  دروآرب و ز  هرعن  رگج  ز  *** درک ناشطع  رگج  افج و  ریت  زا  دای 
كاخب داهنب  هدز  ادوس  رس  یبیرغب  *** كامسب ات  کمس  تخوس  وا  هلان  رثا 

مامت ردب  یکی  هناخ  طسو  ردنا  هگان  *** ماما رما  مدب ز  هتسب  رد  هک  تلصابا  تفگ 
مان هچ  یئاجک و  زرد  مدب  هتسب  شمتفگ  *** مالس هچ  مدومن  هتفر  شیوس  ادیپ و  تشگ 

مدروآ سوسف  ناغفاب و  هتسب  رد  نیز  *** مدروآ سوط  يوس  هنیدم  سک ز  ره  تفگ 
دوب ربکا  یلو  ملاع  هلبق  نیمهن  *** دوب رورس  نآ  هدازآ  هداز  متفای 

دوب رمضم  شلدب  تماما  رارسا  هچناو  *** دوب ربغمیپ  هک ز  تعیدو  هنوگ  ره  تفر و 
هدوسآ ییند  همدص  زا  تمحز و  زا  هگناو  *** دومرف تیصو  دنزرفب و  داد  ار  همه 

دندرگ رد  ازع  لاش  اغد  نومأم  درک  *** نویش دش  اپب  رهش  رد  عیاش و  ربخ  دش 
نزح تیب  همه  تشگ  ناهج  هک  ناسارخ  هن  *** نماد ات  دزب  كاچ  وا  دوخ  نابیرگب 

هحفص 539} }
دنلب كاخ  هرک  زا  کلفب  ابیرغاو  *** دنلب كالفا  رب  تشگ  ار  همه  اماما  او 

نانز هرعن  نانک  هلان  نانز  هنیس  رسب و  *** نامز لها  نیمز  قلخ  ناغف  هب  کیالم  هچ 
ناغف دایرف و  هلمج  امس  لها  نیمز  هچ  *** نانز نادرم ز  هتشگ ز  اپب  رشح  شروش 

سوک دز  یهلا  شرع  رب  هبترمنیا  زا  سوط  *** سوط ردنا  یلج  رون  نآ  هچ  تشگ  یفتخم 
شنت كاخ  يور  هداتفا  بش  ود  زور و  هب  *** شنطو زا  رود  هدش  یبیرغب  لد  مدزوس 

شندب دش  افج  بسا  مس  ریز  ایتوت  *** شنفک دش  نیمز  كاخ  يو و  لسغ  نوخ  دش ز 
كاله هتشگ  شطع  زو  رهن  ود  دوب  وس  ودز  *** كاخ رویز  وا  رکیپ  ین  رس  رب  وا  رس 

ریسا راز و  یلو  هارمهب  تشاد  يرهاوخ  *** ریجنز ریزب  کیل  يرسپ  هرمه  تشاد 
ریبک ریغص و ز  شیافق ز  هب  شتیب  لها  *** رینم دیشروخ  هچ  هدرک  شرس  هزین  رب  هولج 

امس يور  نیمز  تشپ  هیس  هلان  زا  هدرک  *** اپب هتفر  ورف  هک  نالیغم  راخ  زا  همه 
نیسح مالآ  هچ  مالآ  سکب  هدیسرن  *** نیسح مایا  هچ  تسا  هدوبن  مایا  چیه 

نیسح ماجنا  رد  زاغآ و  رد  هریخ  دش  لقع  *** نیسح مان  زجب  مزب  ره  تنیز  دهدن 
دنکن ییحی »  » هب فطل  رظنکی  رگا  هآ  *** دنکن ادرفب  هشیپ  یسر  داد  وا  هچ  سک 

هحفص 540} }

مالسلا هیلع  یقنلا  یلع  ماما  تداهش  رد 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  یقت  دمحم  ماما  تداهش  حرش 
داوج نبا  داوج  دجم  کلف  باتفآ  *** داشر بابرا  هدرک  رسب  هچ  دمآ  تبون 

دادش عبس  نیا  رب  هداهنب  یسرک  نیمهن  *** داژنب يوقت  ثراو  یقتم  یقت 
« هالع لج  هتحدم  یف  نسلالا  تلک  «***» هلالا رارسالا  نزخم  لب  ۀمکحلا  ندعم  »

وا زا  رقاب  رثا  قداص  مظاک و  فرش  *** وا زا  رهاظ  دش  هک  تامارک  زاجعا و  سب  ز 
وا زا  رصاق  نابز  دنام  نانب  تشگ  نایب  هب  *** وا زا  رهاش  يدش  هک  بقانم  رخافم ز  ز 

وا هزاوآ  هلمج ز  ناهج  عاطقا  دش  رپ  *** وا هزات  هزجعم  زا  تیآ و  زا  مدره 
شاطع رب  ارت  سبای و  رهب  هدنراب  تشگ  *** شاخس راثآ  قبس  لئاس  دصقم  رب  درب 

شامس ضرا و  يرواد  یهدنامرف و  داد  *** شادخ داد  فکب  قولخم  يزور  تمسق 
تیقالخ تردق  زا  شدشاب  بجع  هن  *** تیقازر هبتر  ناردپ  نوچ  هتفای 

راکش رهب  ناور  دیدرگ  دوخ و  صاوخ  اب  *** راوس هشیپ  متس  نومأم  هک  زورکی  تشگ 
رارف لافطا  همه  هدومن  هدنام  اجب  وا  *** راسخر ینامی  هجهل  یندم  لفط  دید 

اطخ لها  نم ز  هن  گنن و  دوب  هار  هن  تفگ  *** اجب وت  يدنام  هچ  رهب  زا  هک  دیسرپ  زاب 
برع هاش  مجع  هام  دوبدنتفگ  موق  *** بسن لفط  نآ  زا  دیسرپ  دش و  ریحتم 

بسح لضف و  فرش و  رد  ناهج  قلخ  زا  رتهب  *** بدا لصف  رنه  لصا  اضر  دنزرف  تسوا 
هحفص 541} }

داوج داجما  هدود  روراب  هحود  *** داوج دابع  دیس  رنه  لها  رورس 
زاب دمآ  یکیه  ام  اب  هتفر و  اوهب  *** زاب فک  زا  اهر  دومنب  تساوخ و  ناحتما 

زاون هدنب  دحا  يادخ  دومرف  هاش  *** زار فشاک  زا  دوش  ادیوه  زا  نیک و  تساوخ 
ناهش رهب  زا  هدمآ  راکش  دننایهام و  *** نآ رد  ایرد و  تقلخ  اوه  وج  رد  هدرک 

دنبلط رعقم  ریغ  میز  یبآ  هرطق  *** دنبلط ربمیپ  دالوا  زا  يو  ناحتما 
دنبلط رگید  زجعم  رگد  ملع  نامز  ره  *** دنبلط رونم  دیشروخ  رون ز  هرذ 

لیربج تفارش  تسام  يرکاچ  زا  هدرب  *** لیزنت ماقم  مییحو و  طبهم  همه  ام 
تساضر لجن  یلع  لبش  یبن و  مشچ  رون  *** تسالع وزع  نینچ  هک  ار  یسک  هک  نومأم  تفگ 

تسا یجدردب  یقت  فهک  یقتم و  یقت  *** تساعد بابرا  هلبق  رظن  لها  هبعک 
لضفلا ما  دوخ  رتخد  ینزب  شداد  درب و  *** لذب دزاس  وا  ترضحرد  هک  تساوخ  ناج  ورس 

لالض باحصا  یضام و  بتک  ياملع  *** لاؤس دندرک  هک  دومرف  هلئسم  ره  لح 
لالج زع و  ررس  رب  یقت  تشگ  یقترم  *** لال هدش  شباوجب  ًامامت  دیسرپ  هچناو 

دندروخ تواقش  لخن  افج  غاب  زا  هویم  *** دندرب تداسح  هبتر  نآ  زا  سابع  لآ 
بابلالاوذ شربب  ناریح  هلاس و  هن  دوب  *** باهش هدنشخر  هچ  ملع  کلف  رد  نایع  دش 

باوج داد  ناشرضحم  یکیب  رازه و  یس  *** باتک نید و  رهز  دندرک  هلئسم  شسرپ 
تفگشب ملاع  همه  مثکا  هداز  نیمه  هن  *** تفگشب مثکا  هداز  وا  شناد  زا  تشگ 

هحفص 542} }
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دیلپ نومأم  رتخد  هش  تشونب ز  هوکش  *** دیسر هلفس  مصتعمرب  هچ  رما  تبون 
دیسر هچنآ  دیسر  داجیا  روشک  هشب  *** دیبلط ار  یقت  دادغب  يوس  هنیدم  ز 

شمغ جنر و  همه  یصالخ ز  داد  هداد و  *** شمتس رهزب  هتشغآ  دب  هک  یلامتسد 
ماب هاش ز  نآ  رهطا  نت  دندنکف  هک  *** مالک هفرط  نیا  يو  مدینش ز  تفگ و  یظعاو 

ماما شعن  ناشف  کشم  نیچ  هفان  نوچ  دوب  *** مات هم  نآ  زور  هس  دوب  نیمز  كاخ  رویز 
شدج دزنب  دندرپس  دندرب و  تفگ  *** شدح زا  تشذگ  هک  ار  دوخ  یمحریب  دید 

افج بسا  وا  وت  رب  یسک  تخات  یک  کیل  *** الببرک هشب  تهابش  ملظ  نیز  تفای 
اج شرونت  رتسکاخب  داد  یسک  هن  *** افق ار ز  وا  رونا  رس  دندیربن 

دز شنالفط  كزان  نتب  هنایزات  *** دز شنادند  بل و  رب  افج  بوچ  یسک  هن 
يرس هزین  رس  تشاد  نمچب  شگرن  هچ  هن  *** يرسپ غاد  غاد ز  شلدب  هلال  هچ  هن 

يرپ هدروآرب  ریت  زا  نتب  هچنغ  هچ  هن  *** يرمقلا قش  هدش  شیافج  ریشمش  هن ز 
وا رکیپ  هدشن  نابسا  مس  زا  لامیاپ  *** وا رس  رونم  هتفر  نیک  هزینرس  هن 

تایح  بآ  وت  بل  رد  هداد و  ناج  هنشت  *** تارف بآز  يدش  مورحم  هک  هنشت  هش  يا 
تام هدمآ  القع  لقع  هک  راک  نآ  يدرک  *** تانب نینب و ز  یتشذگ ز  تسود  هر  دد 

« یئایحی  » دوخ رگتحدم  عفاش  ازج  رد  *** یئاتمهیب رسمه و  یب  هبترمنیا  ردنا 
هحفص 543} }

مالسلا هیلع  یقنلا  یلع  ماما  تداهش  رد 

دمآ يدایا  لذب  معن و  رشن  هاگ  *** دمآ يداه  ترضح  رب  هچ  دهع  تبون 
دمآ يداب  هدنامرف  رضاح و  ربهر  *** دمآ يداو  روشک و  رهب  هدنراب  ربا 

لجوزع ادخ  تاذ  هنیآ  شترضح  *** لجا هللا  یلو  یلجت  رون  نیمهد 
دوهش بیغ و  زا  همه  ملاوعب  فرصتم  *** دوجوز ار  وا  دش  داجیا  ملاع  رب  ضیف 

دومث داع و  هکلهم  ببس  شرهق  داب  *** دونج نوعرف و  کلهم  ناج  یسوم  یجنم 
« یقورشلا نم  رهدلا  یف  ۀعیشلل  وه  ***» یقن يداه  ملاع و  نمتؤم و  بیط و 

تاذ تدحو  رثا  رهاظ  هدش  شتافص  ز  *** تافص امسا و  رهظم  شرهگ  الاو  تاذ 
تاهجب ددحم  داجیا و  سلطا  کلف  *** تاجن کلف  فرش  رحب  تفرعم و  قرو  ز 
فرش شالاعت  سدقت و  دنوادخ  ز  *** فلخ يانبا  همه  رب  فلس  يابآ  وچمه 

وز هم  ناج  يزور و  بعت  شیع و  دب  کین و  *** وز مه  نایز  دوس و  رض و  عفن و  رش و  وریخ 
وز همه  نابش  زور و  ینشور  تملظ و  *** وز همه  ناهن  فاطلا  رهاظ و  تمعن 

نامز هچ  ناکم و  هچ  شرما  عبات  علاط و  *** ناکم نوک و  همهب  شمکح  هتفای  نایرج 
دوب یسیع  مد  ضیف  وا  مد  زا  سبتقم  *** دوب یسیردا  شناد  زا  قبس  ار  وا  ملع 

دوب یسیلبا  هلیح  ددص  ردنا  شمصخ  *** دوب یسیجرج  تنحم  زا  رتشیب  شتنحم 
نایع درک  دوخ  هولج  ادخ  تسناوتن و  *** ناهن هلیح  زا  دنک  ار  ادخ  رون  رگم  ات 
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هحفص 544} }
دیدپ درک  ناهن  ضغب  یفتخم و  هنیک  *** دیزرو وا  زا  دسح  هنیدم  رهش  یلاو 

دیبلط دوخ  يوسب  اروا  ترضح  مرجال  *** دیسرب لکوتم  رب  وا  زا  هک  تیاعس  سب 
رصح زا  نوزفا  زجعم  نایم  درک  ناور  هش  *** رصع یغاط  نوچ  هرماس  يوسب  شدیبلط 

طاشنب مدومنب  یتشهب  هک  يوار  تفگ  *** طابر هنهک  یکیب  يراوخب  داد  شلزنم 
طاسب ریش  انف  درکو  مهب  شدیرد  رب  *** طامسب يزاب  هدبعش  اب  درک  یملاظ 

لالض رحس و  دربن  زگره  هزجعم  زا  قبس  *** لاحم تسیرما  هک  دومرف  تساوخ و  شتدوع 
باب ره  زا  دنز  همغنو  دنک  ینغت  هک  *** بارش مزب  يوسب  یمیدنب  شدیبلط 

بانج شرع  هش  رهد  معن  لاوز  رب  *** باوج تفریذپب  وا  داد  هش  تساوخ  ترذعم 
تسکش ماجو  هدش  نامیشپ  درک و  اه  هیرگ  *** تسه ملاظنآ  هس  ود  يرعش  هچ  داشنا  درک 

وا رکشل  کلم  تسه  امسب  ات  نیمز  زک  *** وا رکسع  زا  دش  رادربخ  هچ  لکوتم 
وا رسیا  وا  نمیا  نایع ز  دنرصن  حتف و  *** وا رب  نامرف  همه  گنج و  هدامآ  همه 

درک شتآ  دوخ  لد  رد  دسح  دقح و  زا  نشور  *** درک شغ  اجنامه  لاحلا  یف  لد و  زا  دز  هحیص 
راوس تشگ  دوخ  همه  هدایپ  دنیآ  تفگ  *** رادغ نآ  ماما  فیفخت  یپ  ردنا  يزور 

راذگ دروآ  شیوس  دقفت  رهب  یتسود  *** رازآ دروآ  ندب  رب  شیور  هدایپ  ز 
تسافج وروج  وا  هویش  یلع  دالواب  نوچ  *** تسامش رازآ  ملاظ  نیا  دصقم  همه  هک 
تسین مک  حلاص  هقان  هچب  زا  ما  هبتر  *** تسین مغ  يراوخ  همه  نیز  ارم  دومرف  هاش 

تسین مکحم  یسب  هیامرس  هیاپ و  ار  ملظ  *** تسین ملاع  یگدنز  شرگد  زور  هس  ات 
رقسب دش  ناور  دنتشک و  ار  لکوتم  *** ربخ داد  نینچ  هک  بش  موسب  يوار  تفگ 

هحفص 545} }
ارس هچ  دنزربب  هچ  سبحمب  هچ  سلجمب  هچ  *** ادخ ماکحا  يرجم  اج  همه  ردنا  دوب 

العو زع  ۀعفرلاب  هلالجا  الج  *** امس ات  نیمز  شملع ز  تمکح و  زا  دش  رپ 
مومسم تواقش  شنیعل ز  زتعم  درک  *** مولعم ار  سک  همه  لئالد  راثآ و  دش  هچ 

كاخب دیطلغ  تقاط و  ندب  شتفر ز  هاگ  *** كاچ دش  شفیرش  بلق  رگج  زوس  زا  یهاگ 
كاپ تبرت  دش  هرماس  ارو  مسج  یندم  *** كاله تشگ  یبن  طبس  افج  رهز  زا  رخآ 

زامن دندومن  هدرک  نفک  دنداد و  لسغ  *** زاورپ تنج  يوس  شحور  ریاط  نوچ  درک 
نیسح هچ  يدیهش  رهد  کلف و  مشچ  شوگ و  *** نیعب هدید  نایع  هن  شوگب و  تسا  هدینش  هن 

نیجود عطق  هگ  نوخ  زا  دوب  شلسغ  بآ  *** نینس توبات  دشاب و  نیمز  كاخ  نفک  هک 
ریبکت نت  زا  رس  درک  ادج  هکنآ  دیوگ  *** ریرش رمش  شدوش  يزامن  هک  هگنآ  ضوع 

وت رت  مشچ  هتسخ و  رگج  کشخ و  ماک  *** وت رکیپ  یب  رس  يادف  هنشت  هش  يا 
وت رهاوخ  نایع  دید  وت و  هارمه  دوب  *** وت رس  رب  الب  ماش  هرب  دمآ  هچنآ 

ناهمز ناهک و  رصاق ز  همه  شنایب  ز  *** نایبز ییحی »  » هچ هلمج  ناهج  لها  دنزجاع 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  رد 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش  حرش 
تسا يرکسع  یلع  نبا  نسح  ام  هلبق  *** تسا يرب  وا  صقن  همه  زک  مهدزای  رورس 

تسا يرپسا  نونک  هچ  رگ  وا  تلود  تدم  *** تسا يرفعج  هدعاق  وا  تمه  زا  جیار 
ادوب فسأتم  شروضح  نامرحز  ناج  *** ادوب فرصتم  ملاوع  هلمج  رد  کیل 

هحفص 546} }
لامک تسا و  ولع  تایآ  رهظم  شهگرد  *** لامج تسا و  لالج  راونالا  علطم  شترضح 

لامر هچ  دامر و  هچ  يراج  همه  ردنا  شمکح  *** لاعتم يادخ  هچ  يراس  همه  ردنا  شرما 
فلخ يانبا  رخفب  فلس  دادجا  رخف  *** فرش يایرد  رهوگ  مرک  نامع  ّرد 

راقو هوک  رفظ  ناک  رنه  جاتلا  ةرد  *** راخف جرد  مرک  جرب  فرش  سمشلا  علطم 
رامثا شناهج  ود  ره  دوب و  رمثم  لخن  *** راثآ شناکمو  نوک  دوب و  رثؤم  وا 

وا یئاتکی  ثیلثت ز  ههبش  دش  عفر  *** وا یئاحیسم  لعل  زا  یگدنز  ار  رضخ 
امس قلخ  نیمز  لها  وا  هگرد  هدنب  *** يده مالعا  رشان  لسر  ملع  لماح 

افخب روهظب و  یلجت  هدرک  وا  رد  قح  *** اعد بابرا  هلبق  نید  هبعک  زا  دصقم 
تسا رگ  هولج  وا  رطاخ  هنیآرد  همه  *** تسا رشب  لاحب  دنوادخ  ریدقت  هچنآ 

نسح هیاریپ  هدش  شلامج  یلجت  ز  *** نسح هیامرس  هدمآ  وا  هولج  ینسح 
نسح هیاد  واب  نسح و  وا  هتشگ ز  تیبرت  *** نسح هیاپ  واب  هیام  وا  زا  تسار  نسح  ره 

تسا نسح  ياطع  ناسحا و  هیام  فرش  زک  *** تسا نسح  نآ  زا  همه  ملاعب  نسح  هیام 
ماع تمحر  رد  دوشگن  یقستسم و  هدش  *** مالسا لها  بلط  ردنا  دش و  یلاس  کشخ 

ماوع صاوخ و ز  لزلزت ز  تشگ  ار  همه  *** مامغ دیرابب  اراصن و  دنتفر  هکنوچ 
بایرد ار  ام  نک و  تعیرش  سومان  ظفح  *** باتشب اهاش  هک  داتسرف  رصع  یغاط 

هحفص 547} }
دندرک ررکم  راک  نآ  هچ  دومرف  هاش  *** دندرک رتخادب  موق  امب  رخف  اسب  هک 

دندرک ربامس  يوس  اعد  رهب  نوچ  تسد  *** دندرک رگید  هعفد  قح  تمحر  بلط 
شتشم زا  نورب  دیئامن  تسیناوختسا  *** شتشگنا اعدب  درآرب  هک  هگنآ  فقسا 

شیب مک و  یباحس  دیرابن  زاب و  دش  ربا  *** شیشک تسد  زا  دش  هدروآ  ردب  نوچ  ناوختسا 
شیپ هتخادنا  رس  هتفر  ورف  رکف  رد  همه  *** شیوخ هچ  هناگیب  هچ  هعفد  نآ  زا  دش  ریحتم 

دوب قباس  لسر  زا  یکی  یناوختساک ز  *** دومرف هاش و  دندیبلط ز  اروا  رس 
ربص تقاط و  شدور  لد  زا  دیرگ و  دیآ و  *** ربا رهاظ  دوش  هک  هگنآ  یبن  ناوختسا 
رهقب ربق  نآ  زا  هدروآ  ردب  ار  ناوختسا  *** ربقب هدرب  یپ  هچ  صخش  نیا  یکی  ارایبنا  ز 

حیبق رما  اطخ  لعف  نیاب  مادقا  هدرک  *** حیسم دابع  شیاسآ  یپ  زا  ایلاح 
لوسر عرش  فرش  سوک  نیرب  شرع  رب  تفوک  *** لوتب لجن  نآ  زا  دش  ادیوه  هک  تمارک  نیا 

لومخ جنک  رد  همه  دومخ و  جنر  رد  همه  *** لولم هلمج  نارگد  دندش و  داش  نیملسم 

http://www.ghaemiyeh.com


یسابع دمعتم  لد  ضغب  ثعاب  *** یسانشن قح  رما ز  نینچ  راثآ  تشگ 
واب ریثأت  هچ  زوس  رگج  رهز  نآ  درک  *** واب ریبدت  هچب  منادن  دندادرهز 

واب ریفوت  هچ  دوب  ناردپ  یمارگ  اب  *** واب ریدقت  تمکح  قح و  رما  اضق  دش 
مورحم دوخ  هدیاف  دوخ و  قح  زا  همه  *** مومسم ای  متس  ریشمش  لوتقم ز  همه 

هحفص 548} }
نیب رد  هدوب  هن  هدوب  اور  هن  ار  ناملاظ  *** نیسحب ادعا  رگشل  زا  دش  هک  یملظ  کیل 

نیدی دنیامن  عطق  افج  نتشک ز  دعب  *** نینس ریشمش و  هنشت ز  بل  دنتشک  هچ  هک 
دنزادنا الع  شرع  همئاق  رب  هزرل  *** دنزادنا افج  بسا  مس  ریز  شندب 

كاخ رویز  ندب  دنیامنب  شزور  هس  ات  *** كاله هنشت  دوش  هک  يدیهش  میدینشن 
كاب هنو  مرش  قح  هن ز  شدننک  راوز  عنم  *** كاپ دقرم  رب  شنفد  زا  سپ  دندنب  بآ 
راک هچ  ربق  اب  هتشاد  اغد  محریب  مصخ  *** رایش واگ  زا  یهگ  بارخ و  بآ  زا  هاگ 

روتسم ار  ادخ  راونا  هولج  دنک  ات  *** رورغ هیلع ز  هللا  طخس  لکوتم 
رون طبهم  ناج  دقرم  نآرب  دندنب  بآ  و  *** روبق دنیامن  شبنات  هک  مکح  نیا  دنک 

دننکب تعاطا  رما  نینچب  ییند  لها  و  *** دننکب تعارز  ربق و  زا  رثا  دنامن  ات 
رازآ ناشیاب  دنیامن  دنناتس و  رز  *** رازم كاپ  نآ  يوس  دیایب  هک  ار  يریاز 
راسی نیمیز و ز  ناشیاب  دندنب  هار  *** رازیب قح  فرط  زا  دنوش  ملظ  زا  دیاش 

سفن هار  دوش  هتسب  ار  همه  ییحی »  » وچمه *** سبق رون  هلعشم  نآ  زا  دنباین  ات 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  رد 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  حدم  رد 
رصع تجح  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  *** رصن تیآ  حتف  تیار  نیرب  شرع  رب  هدز 

رصق همه  یهلا  لالجا  يو  صخش  رب  هدش  *** رصح همه  یئادخ  تایآ  يو  تاذ  رب  هدش 
« هالع لج  هل  مث  هب  قلخلا  قلخ  «***» هاقل هللا  قزر  هئاقب  هللادبا  »

هحفص 549} }
قازرا لیفکو  قزر  هطساو  شترضح  *** قالخ لیکو  قلخ و  هطبار  شتمدخ 

قاط همه  زا  فرشب  تفج و  هدمآ  لسر  اب  *** قافآ لیلد  تسوا  يده  هار  يوسب 
اتمه یب  ادخ  وچمه  ناکم  نوک و  همه  رد  *** اتکی یلزا و  میلع و  درف و  دحا و 
تسوا اب  مرکم  حون  لد  سیردا و  ملع  *** تسوا اب  مدآ  توفص  یبن  ثیش  توعد 

تسوا اب  متاخ  هک  تسا  نامز  نامیلس  نآ  *** تسوا اب  میرم  یسیع  مد  یسوم و  فک 
بوقعی بیعش و  ایعش و  عشوی و  حلاص و  *** بویا لیلخ و  سایلا  ردنکسا و  رضخ و 

میهاربا فرشو  ماقم  تسوا  هبعک  *** میمع فاطلا  قافآ ز  هلبق  شترضح 
میقر باحصا  هچو  دنفهک  هقرف  نوچ  هدنام  *** میقم دنحیبذ  قحسا و  ترضح  وا  ردنا 

قالخ نوچوا  زا  یتسه  وا  زا  تمعن  ار  همه  *** قافآ ذالم  مایا و  عجرم  أجلم و 
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دواد لآب  داد  ناهج  کلم  شمرک  *** دوه يداه  هدش و  نوراه  هدود  یجان 
دورد تفگ و  انث  شیهام  لد  ردنا  سنوی  *** دوجوم شدوجوب  ییحی  هچ  تشگ  ایمرا 
زینک شاخیلز  هدنب  یگمه  شرصم  لها  *** زیزع رصم  رد  هدمآ  شتفطاع  زا  فسوی 

داژن شاسوم  بسک و ز  شتفرعم  اضر  زا  *** داوج دوج  یقن  دهز  نسح  ملح  بحاص 
دادس لضف و  بدا  ملع و  شنسح  نیسح و  زا  *** داجس رقاب و  قداص و  زا  تلزنم  ثراو 

یلزی مل  دحا  ملع  هنیئآ  هکلب  *** یلع هچ  تعاجشب  دمحم  هچ  تلالج  ز 
تسا کلم  ار  وا  کلف  ره  رد  هدمآ  ناوخ  حدم  *** تسا کلف  نیز  نورب  هک  ار  وارم  كالفا  سب  يا 

تسا كرتشم  هساح  وز  همه  ار  کیب  کی  *** تسا کیب  کی  کلم و  ره  هبت  ار  وا  رکذ 
هحفص 550} }

نایز دوس و  رش و  وریخ  وا  دنناد ز  هلمج  *** نابز درو  ار  همه  شفیرش  مان  زج  تسین 
اپب وت  مایق  موقم ز  وت  ماوقب  *** ادخ شرع  همئاق  يا  نسحلا  نبا  ۀجح 

اقل وت  اقب و  وت  ماوق و  وت  مایق و  وت  *** امس ضرا و  دش  وتب  مئاق  مئاق و  قحب  وت 
میظع شرع  زا  فرش  هدرب  وت  هاگرد  هکناز  *** میقم لاکیم  هچ  لیربج  هدش  ار  تتمدخ 

يرگد يادخ  دنوادخ  کلم  رد  هکلب  *** يرگ هولج  ادخ  رون  نوچ  هنیآ  همه  رد 
يرهگ تماما  رحب  زا  کلابقا  ماد  *** يرمث تلاسر  لخن  رب  تلالجا  لج 

ناهن وت  نایع و  وت  نانب و  وت  نایب و  وت  *** نایع وت  دوجوب  یئادخ  راثا  همه 
دوهش راودا  همه  رد  یئوت  توملا  کلام  *** دوجو راوطا  همه  رد  یئوت  قزرلا  طساب 

دودح عاطقا و  همه  رد  یئوت  رمالا  ذفان  *** دودو دنوادخ  رما  یئوت ز  قلخلا  قلاخ 
ادخ رما  یتکلمم ز  رگد  يادخ  وت  *** اشگ راک  یئوت  رکشلا  کل  دمحلا  کلف 

دومث داع و  هقعاص  دش  وت  مکح  زا  داب  *** دونج نوعرف و  کلهم  دش  وت  رما  زا  بآ 
دورو دورمن  رذآ  رد  وت  رزآ ز  روپ  *** دورف كاخ  رد  وت  مکحلا  بسح  نوراق  تفر 

تایح وت  زا  ار  همه  تامم و  وت  زا  ار  همه  *** تاجن وت  زا  ار  همه  كالهوت و  زا  ار  همه 
تممه یهلا  تایانع  هچ  تیاهن  یب  *** تملق یهان  رمآ و  ادخ  لم  همه  رد 

تمرک یهانتمان  ادخ  مولعم  وچمه  *** تمدخ یهاش  تمشح  هنطنطاب و  همه 
دیپس هچ  هایس و  هچ  ریقح و  هچ  وریما  هچ  *** دیما دنراد  وتب  تیانع  دنهاوخ  وت  ز 

یئوت قازرا  مساق  دوخ  کماعنا  تماد  *** یئوت قالخ  بیان  دوخ  کئالآ  تلج 
یئوت قافآ  هدنامرف  کلابقا  ماد  *** یئوت قاط  ناکم  نوک و  رد  کلالجا  لج 

هحفص 551} }
میعن تانج  وت  یمیدق و  تایانع  وت  *** میرک فاطلا  وت  یمیکح و  تامارک  وت 

يردپ مدآ  هدود  رب  مدآ و  هداز  *** يرتشیب يرتشیب  ناکم  نوک و  همه  زا 
يرد دیشروخ  هدرپ  فرش  قافآ  رد  مه  *** يرمق نابات  هولج  رنه  كالفا  رد  مه 

هدروآ هن  هدید و  هن  هدوب و  هن  وت  زج  *** هدرپ نورد  نوریب و  وت و  يراد  هدرپ 
ماما نوخ  بلط  هفوک  رگشل  زا  ینک  *** ماین يرآرب ز  غیت  امقتنم  دش  تقو 
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مانا رخف  یبن  طبس  یلع  نبا  نیسح  اب  *** مائل موق  متس  ملظ و  دندرک ز  هچناو 
يارس ود  ردنا  ینک  یفالت  دندرک  هچناز  *** يادخ هداد  تتنطلس  یقح و  یلو  وت 
ناهج قلخ  امس  لها  رگج  دزادگ  یم  *** نآ زا  هک  مظعا  هللا  یلو  هدناوخ  هضور 

نایب بابحا  رب  ردنا  منک  ییحی »  » هدنب *** نامزب درآ  هلزلز  نیمزب  شتآ  دنز 
تسازس هناخ  دوخ  تمه  بسح  رب  ار  هک  ره  *** تسازس هناریوب  دغج  لگ  رب  ردنا  لبلب 

رود مه  زا  ار  وت  مایا  نم و  دهع  درک  *** روهد مایا و  رگا  یمارگ  دج  يا  تفگ 
روضح دافنا  تمزاس  دشن  بآ  هعرج  *** رودقم متشگن  تیرای  يراد و  اوه  هک 

يراج نامشچ  کشا ز  ضوع  رد  منک  نوخ  *** يراز میامن  هیرگ  منک  وت  رب  بش  زور و 
نوگن هتشگ  نیز  هتشگ و  نیشن  كاخ  شبکار  *** نوخب هتشغآ  هدش  شلای  دمآ و  حانجلا  وذ 

نوچ دمآ و  شیپ  هچ  هک  ملظت  ههیش  رد  تشاد  *** نورد هلعش  نورب  ههیش  رگج  زوس  زا  شدوب 
دنتشک ناشطع  بل  اب  ناور  بآ  بل  رب  *** دنتشک نادان  تما  دوخ  ربغمیپ  طبس 

هحفص 552} }
نانز هنیس  رب  رس و  رب  مرح  لها  دندمآ  *** نانز هیش  ناغف  هآ و  اب  هچ  بسا  نآ  دمآ 

ناور حور  يا  هک  دندومن  بسا  زا  شسرپ  *** نانز يور  هیس  همطل  زا  همدص و  زا  هتشگ 
كاپ رکیپ  نآ  دش  كاچ  ناسچ  بسا  يا  وگب  *** كاخب داتفا  لگ  گرب  اجک  داب  يا  وگب 

داد شبآ  متس  ریت  زا  زجب  ایآ  یسک  *** داهج گنهآ  یپ  نادیمب  تفر  بل  هنشت 
داهن كرم  رب  هدزمغ  لد  سویأم و  تشگ  *** داتفب ربکا  هتشک  يوسب  نوچ  شرظن 
دیهش تشگ  رگج  هنشت  ای  دیشون و  بآ  *** دیحو رای  یب  هنشت  بل  رورسنآ  يراب 

افج ریت  زا  رجنخ و  زا  یلو  شداد  بآ  *** اطخ نمشد ز  هک  شیوخ  رسب  هراشا  درک 
افق ناشطع ز  بلاب  دربب  رس  شدهاوخ  *** ادخ یمرش ز  هن  هدرک  یبنز  یئایح  هن 

نیرب شرع  رد  هلزلز  نایع  هتشگ  ببس  نیز  *** نیمز كاخ  نطو  تسار  نیرب  شرع  تنیز 
هآ هلان و  ملا و  اب  همه  دندرپس  هر  *** هاش لتقم  يوسب  ات  مرح  لها  مرح  ز 

« هللااب الا  ةوق  رمالا و ال  مظع  ***» هام یهام و  رگج  رابررشم  هتخوس ز آ 
دندید ار  ادخ  شرع  شمتس  زا  لامیاپ  *** دندید ار  اغد  رمش  هش  هنیس  يورب 

وا هنیرید  هنیک  ناهن  هنیس  رد  تشاد  *** وا هنیس  يورب  هتسشن  همکچ  اب  رمش 
وا هنیک  ورگ  دادیب  رجنخ  زا  هآ  *** وا هنیئآ  رگ  هولج  نیمز  كاخ  يورب 

شداد رجنخب  دیناسرن  نوچ  ناهدب  *** شداد رجنخ  مد  زا  بلط  درک  نوچ  بآ 
هحفص 553} }

ار شیانیس  هنیس  دگل  يدرک ز  مرن  *** ار شیاضعا  همه  یتسکش  هچ  بنیز  تفگ 
ار شیابیز  خر  رگید  هعفد  مرگنب  *** ار شیاپ  مشک  هلبق  يوسب  ات  یتلهم 

ریثأت شهآ  وت  کنس  لدب  درادن  هک  *** ریصقت دراد  هچ  وا و  زا  هدز  رس  هنگ  هچ 
باتیب دش  اوه  فت  شطع و  زوس  هک ز  *** بآ يردق  منزب  شیورب  هکنآ  راذگب 

باریس میامنب  ار  وا  دوخ  نامشچ  کشا  ز  *** بابک هتسخ  رد  کشخ و  بل  هتشگ  شطع  ز 
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ار شناشطع  بل  مناسر  هدید  زا  بآ  *** ار شنامشچ  ود  هچ  مدنبب  هکنآ  راذگب 
لآ ربغمیپ و  هن ز  ارهز  مرش ز  شدشن  *** لایع لها و  رظن  شیپ  هب  هک  تبیصماو 

لاقم هار  ارم  تسب  یبن و  بلق  تسخ  *** لال هقطان  ارم  ریرقت  هک ز  يراک  درک 
دش ین  کی  ادج  كاخ  هرک  زا  باتفاک  *** دش یط  ملاع  هرود  اپب  تشگ  يرشحم 

كادفب یحور  یحور  نوچ  هدمآ  ناهن  هک  *** كاقل هللا  قزر  مظعا  هللا  یلو  يا 
كاپ نک  ار  نیمز  يورایب  ملظ  زا  یلاح  *** كاخ زکرم  افج  ملظ و  متس  روج و  زا  دش  رپ 

جرف هاوخ  ادخ  دوخ ز  ادخ  رهب  زا  هرکی  *** جرح تسارسع و  هرود  وت  يرود  ار  هعیش 
شاب همه  ناج  رهوج  ایب  میمسا  همه  *** شاب همه  ناور  حور  ایب  میمسج  همه 

شاب همه  ناما  فهک  ایب  میریجتسم  *** شاب همه  ناور  دقن  ایب  میبلق  همه 
دنشاب يراز  هیرگ و  رد  همه  تقارف  ز  *** دنشاب يراوخب  دنچ  ات  وت  دج  تما 

زوسلد رهاظب  دنیامنب و  هتشگ  نارمکح  *** زور دشاب  نز  تریس  بعشب  هک  ار  هقرف 
زوغ رس  رب  امب  تسا  هداهنب  يزوغ  خرچ  *** زوی هچ  نایاور  مکح  نیا  زک  هللا  ملع 

هحفص 554} }
یموکحم زا  بش  یئاور و  مکح  زا  زور  *** یمولظم یملاظ و  ناشتریس  رد  تسه 

هطولغا دننک  ظافلاب  ملظ  یپ  زا  *** هطورشم هگ  يروهمج و  هک  دنیوگ  هاگ 
هطوف ار  دوخ  تروع  تفص  كالد  هتسب  *** هطوغ ًامامت  هدروخ  متس  ملظ و  طش  رد 

راک زا  ار  یگمه  ایادخ  رادرب  هدرپ  *** راعش ملظ  همه  هدرپ  یب  هتسب و  رب  هدرپ 
بابحا تاذ  وتب  مئاق  مئاق و  قحب  وت  *** بابحا تایح  تسا  هتسب  هچ  وت  دوجوب 

بابحا تاجن  بابسا  تمحرم  زا  وشب  *** بابحا تابث  تسا  وت  تبهوم  زا  تباث 
ریخ شرما  تبقاع  مرک  امرفب ز  دوخ  *** ریغ دسانشن  دناوخ و  ار  وت  هک  ییحی »  » هصاخ

هحفص 555} }

تایونثم

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  جارعم  حرش 

وت جارعم  برق  لفحم  يوس  *** وت جاهنم  لقع  هر  يا  الد 
جورع یبایب  نافرع  جارعمب  *** جورخ یئامندوخ  یتسه  زا  رگ 

يرترب یند  سوق  نیباق  ز  *** يرترب یهتنملا  ةردس  زا  وت 
اج چیه  رد  وت  زج  ادخ  دجنگن  *** يوتسا کیلع  نمحر  یشرع و  وت 

قارب دنوش و  فرفر  دنیامن  *** قافتا قشع  لقع و  نوچ  وت  ریسب 
یئوت يرسا  ماش  وت  ردق  بش  *** یئوت یلعا  شرع  نیمز  طیحم 

نیسح ماقم  ربمیپ  لحم  *** نیقفاخ دیس  دقرم  یئوت 
ار جارعم  رادقم  هدنزورف  *** ار جاهنم  برق  رد  هدنیوپ  ود 

http://www.ghaemiyeh.com


حانج رب  یکی  قارب و  رب  یکی  *** حالف زوف و  هار  یط  دندومن 
البرک رد  تشگ  رپس  هر  یکی  *** الع شرعب  دش  یقترم  یکی 

شربکا هتشک  بل  هنشت  یکی  *** شرثوک زا  دمآ  بآ  بل  رب  یکی 
ارس یناه  ّما  رد  دوب  یبش  *** ایبنا دیس  ادخ  بیبح 

نیما لیئربج  دز  هقلح  ردب  *** نیلسرم هقلح  رس  ياهناب 
لاله زا  دش  هقلح  کلف  شوگب  *** لاون رهپس  يا  تیگدنب  رد  هک 

شوگب تیگدنب  هقلح  دنک  *** شودب تعاط  راب  دشک  ترهپس 
يا هقلح  رس  هبتر  زا  هقرج  نآرد  *** يا هقرج  دوش  نوچ  نایسودق  ز 

ضرع هللا  يوسام  رهوج و  یئوت  *** ضرغ يدوب  وت  مالع  داجیا  ز 
ار شرع  هدب  تنیز  نیلعن  ز  *** ار شرف  هنب  رس  رب  ياپ  نونک 

قارب راوس  تداعس  اب  وشب  *** قایتشا هر  یط  هک  ات  ینک 
هحفص 556} }

راسی نیمی و  زا  کلم  فوفص  *** رازه نارازه  تمدخب  هداتس 
نیمالا حور  مشچ  هقلح  زا  دش  *** نیزب يراوس  تقوب  شباکر 

ار لاکیم  لیربج و  لیفارس و  *** ار لایکم  داد  فرش  لیکب 
شا هداتفا  تنحم  مغ و  گنچب  *** شا هداز  هدازآ  طبس  یلو 
درف اهنت و  دوب  ادخ  تاذ  وچ  *** دربن مزع  درک  البرک  رد  وچ 
يربکا هن  هدنام  اجب  مساق  هن  *** يرفعج هنو  نوع  هن  سابع و  هن 

برق جات  فرش  زا  داهن  رب  رسب  *** برق جارعم  رهب  زا  دش  ایهم 
حانجلا وذ  شدمآ  قارب  ياجب  *** حاجن زع و  حارعم  ریس  یپ 

دنمک يراوس  بسا  شایهم  *** دنک يرای  هک  ات  یسک  شدوبن 
باکر نانع و  وسیگ  مشچ و ز  ز  *** باتش اب  شرهاوخ  نامزنآ  تفرگ 

دوب هنشد  زا  شبآ  هنشت و  شبل  *** دوب هنشت  شبل  تفر و  جارعمب 
شربکا یلع  غاد  دوب  لدب  *** شرسفا یفک  لق  زا  دوب  رسب 

تفر تسد  زا  يو  راک  هکاغیرد  *** تفر تسد  زا  روآ  مان  سابع  وچ 
رازهدص شرب  زا  دندش  نازیرگ  *** راقفلا وذ  هقلح  رب  تسد  دز  وچ 

رظن شداتف  ربکا  شعن  رب  وچ  *** رسب تداهش  ياوه  شداتف 
ریش هب ز  ور  لیخ  نوچ  دنتسکش  *** ریرش هاپس  نآ  شا  هلمح  کی  ز 

ثیدح میوگ  جارعم  نکل ز  و  *** ثیلث نوناقب  دیاب  هچ  رگ  نخس 
رذگ یصق  اب  شمارحلا  تیبز  *** رشب راختفا  داتف  نیتسخن 

زارب یثیدح  دیوگ  تسود  اب  هک  *** زامن رهب  دمآرد ز  دجسمب 
ادتقا ایبنا  واب  هدومن  *** ادا هناگ  ود  هناگی  نآ  درکوچ 

حورو لیربج  نوراه و  یسوم و  ز  *** حون ثیش و  زا  سیردا و  مدآ ز  ز 
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دوب بویا  نامقل و  ییحی و  ز  *** دوب بوقعی  فسوی ز  حلاص ز  ز 
حیسم رضخ و  دواد و  نامیلس و  *** حیبذو بیعش  دوه و  سایلا و  ز 

زاین يور  دنداهن  شیاپب  *** زامن زا  ادتقم  نآ  دش  غراف  وچ 
هحفص 557} }

دش رومعم  تیب  بناج  ناور  *** دش رون  وا  زا  كالفاب  اجنآزو 
داد هیامرس  رون  زا  دیشروخب  *** داد هیاپرف  هاج و  زا  كالفا  رب 

لبس يامنهر  فرش  رهپس  *** لسر باتفآ  رهپس  مراچب 
رب راب  همه  یتخب  ياهرتش  *** رمش رصحو و  دح  زا  دید  نوزف 

راپسهر نارتشا  نیا  دندرگ  هک  *** رامش تصرف  دومرف  لیربجب 
نیرب رهپس  رد  يرتخا  تسه  هک  *** نیمالا حور  تفگ  نینچ  خساپب 

راب رون  دوش  عولط و  دیامن  *** رازه یس  دور  یسمش  لاس  نوچ  هک 
ما هدید  نود  خرچ  نوگژاو  نیرب  *** ما هدید  نوزف  شرازه  یس  زا  نم 

دنا هدومیپ  راباب  هار  نیمه  *** دنا هدوب  نارتشا  نیا  رمع  نیا  رد 
ادخ زج  نآ  رس  یسک  دنادن  *** اهتنم هن  تسا و  دیدپ  ادبم  هن 

زار فشک  ایربک  زا  درک  بلط  *** زامن دعب  مرکم ز  لوسر 
باتک زا  نارتشا  نآ  راب  همه  *** بانجنآ دید  دوشگب و  نذا  زا  سپ 

یلع حدمب  نوحشم  دوب  همه  *** یلج طخب  یفخ و  زار  هب 
دنام زاب  ادخ  کیپ  هک  یئاجب  *** دنارب تفارش  قارب  اجنآزو 
مرپ تریغ  نارین  دزوسب ز  *** مرپرا ماقم  نیا  زا  رترب  نم  هک 

مارخ یندا  سوق و  نیباقب  *** مارخ الابب  نیشن و  فرفرب 
ار نیلعن  شرع  تنیز  نکب  *** ار نیب  هدرپ  اشگ  رب  مهز 

رگد دنادن  سک  ادخ  زا  ریغ  هک  *** رشبلا ریخ  دیمارخ  یئاجب 
ار ریغ  نآ  ردنا  دوبن  یهار  هک  *** ار ریس  همتاخ  یسک  دنادن 
دحا ات  دشن  دمحا  یقرف ز  هک  *** ددم یئادخ  شدناسر  یئاجب 

بارتوب هدنخرف  زاوآب  *** باطخ ار  یفطصم  دش  هک  يدینش 
رو هرهب  یلع  زا  دش  دوب و  یلع  *** رظن شداتف  ربمیپ  وس  رهز 

ملق حول و  يانعم  دوب  یلع  *** مدق ثودح و  رس  دوب  یلع 
هحفص 558} }

حور لیربج و  یسرک و  شرع و  یلع  *** حوی اضیب و  كالفا و  رون  یلع 
تشاد جارعمب  اپ  یبن  شودب  *** تشاد جات  یتا  له  زک  دوب  یلع 
لوسر شودب  ار  اپ  داهنب  هک  *** لوصو مدنآ  دش  شبرق  جارعمب 

رگن قح  هدید  زا  لد  يا  ایب  *** ربخ یهاوخ  جارعم  ّرس  زا  رگ 
تساغد موق  بسا  مس  ریزب  *** تسالبرک رد  جارعم  هک  نیب  نایع 
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هتخانشن هتشک  دوخ  دنوادخ  *** هتخآ نیک  غیت  نآ  رد  یهورگ 
دوب بسا  مس  ریزب  رکیپ  هک  *** دوب بسک  تلزنم  نیا  شجارعمب 
تفر جارعم  هنشت  بل  هک  اغیرد  *** تفر جامآ  شمسج  الب  ریت  هب 

نیسح تام  هللا  ياوسام  هدش  *** نیسح تاهج  الاو  جارعم  ز 
تایح بآ  مورحم ز  رضخ  دوش  *** تارف دزن  هکنیا  تسا  تریح  همه 

نوزف بکاوک  زا  وا  مخز  نتب  *** نوگژاو نیمز  ردنا  یشرع  دوش 
لامیاپ دش  بسا  مس  ریزب  *** لآملاب ادخ  شرع  هک  رت  بجع 

دنتخوس ار  شرع  نیمز  اهنت  هن  *** دنتخورفا شتآ  هک  همیخ  رد  وچ 
میظع شرع  هتشگ  ارس  متام  هک  *** میلا متام  ز  ییحی »  » تساهنت هن 

نینبلا ما  اب  یلع  ترضح  جاودزا 

مالسلا هیلع  لضفلابا  دلوت  نینبلا و  ما  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  جاودزا 
رگج دش  نوخ  وچ  ار  ادخ  یلو  *** رشبلا ریخ  تخد  نیهب  رجه  ز 
مج تشگنا  متاخ ز  تفر  نورب  *** میز یهام  هدنخرف  دنام  ادج 

لیقع اب  نینچ  يزور  دومرفب  *** لیئربج دشرم  یبن  یصو 
برع لیخ  لاح  زا  یهاگآ  وچ  *** بسن یلاع  لابقا  کین  نیا  هک 

يرتخا دنلب  یماقملا  عیفر  *** يرتخد برع  زا  نک  هبطخ  ارم 
دیما حبصب  شردق  ماش  نایع  *** دیپس يور  هایس و ز  يوم  ز 

هحفص 559} }
لاف هدنخرف  تخبوکن و  دشاب  هک  *** لابب هیوق  توصب و  هروهج 

نز درم و  هجاوخ  قح  ریش  يا  هک  *** نخس نیا  تفگ  خساپب  شلیقع 
تساور یک  نینچ  یتافص  ار  نانز  *** تسازس نادرم  قح  رد  فصو  نینچ 

دشزیب رکش  ناجرم  هگنآ ز  سپ  *** دش زیر  رهگ  هش  نامی  عزج  ز 
نز ریشمش  دنب و  ودع  یناوج  *** نز ریش  نینچ  زا  ارم  دیآ  هک 

نیسح يادف  ار  دوخ  ناج  دنک  *** نیع رون  نآ  اروشاع  زور  رد  هک 
شرگشل يرادملع  دیامن  *** شروای البرک  فص  رد  دوش 

هنس کی  وا  مزر  هنت  کی  دوب  *** هنت کی  هپس  رب  دنز  ار  دوخ  وچ 
بابذ رد  تفص  نیا  اب  تفای  ینز  *** باتش صحف و  درک  نامزنآ  لیقع 

هامو دیشروخب  نراقت  دش  نایع  *** هاش بیغرت  تفای  وا  جیوزتب 
دوجو ردنا  یلفط  وا  زا  دمایب  *** دوب هاش  هناخ  رد  دنچ  کی  وچ 

داهن شمان  سابع  هاگنآ  سپ  *** داد هسوب  ارو  نیبج  نید  هش 
راهب ربا  ناراب ز  تخیر  لگب  *** راز تسیرگب  دیسوبب و  شتسد  ود 
تسدب دراد  صقن  رگم  ملفط  هک  *** تسخ هصغ  زا  شراز  ردام  لد 
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کمن ممخز  تفای  رگد  ياج  ز  *** کلف يافج  زک  هش  دومرفب 
ادج منیع  رون  نت  زا  دوش  *** البرک فص  رد  اهتسد  نیمه 
زیختسر شروش  دوش  ادیوه  *** زیخ جوم  الب  طیحم  ددرگ  وچ 

بآ بابحا و  طحق  دش  هک  دنیب  وچ  *** بات ربص و  دور  منیسح  ناج  ز 
شدیآ شورخ  ناغف و  هنیس  ز  *** شدیآ شوگب  هنیکس  شورخ 

شمکنم شطع  زا  ناشدلج  دوش  *** شطع زوس  نالفط ز  بات  دور 
نت زیز  راو  کتپ  مغ  ران و  اوه  *** ندب نادنس  هروک  نت  زاگ و  الب 
ناج شتآ ز  يایرد  وچ  دیارب  *** يار هدنخرف  سابع  هظحل  نآ  رد 

مشچ هریت  ار  خرچ  حمار  دوش  *** مشخ دنیشن ز  نارکی  وچ  نارکی  هب 
طش يوس  نز  جوم  دور  یطیحم  *** طخس اب  یمزلق  وج  بآ  دوش 

هحفص 560} }
باطخ نیا  شطع  اب  ار  بآ  دنک  *** بآ طش  بناج  بل  هنشت  دور 

رگن نارارقیب  لد  لاحب  *** رذگ ناماک  هنشت  رب  بآ  يا  هک 
ماک هنشت  ارچ  دنامب  هنیکس  *** ماک دنبای  وت  زا  رویط  شوحو و 

تارف بآ  زا  مورحم  رضخ  هدش  *** تاجن کلف  هقرغ  مغ  باقرغب 
شوپ بآ  زا  هدید  شدیوگ  کلم  *** شون بآ  يا  هنشت  شدیوگ  کلف 

ماک هنشت  دوب  هش  شدیوگ  کلم  *** مارح دوبن  باک  شدیوگ  کلف 
تسین بابحا  مسر  شدیوگ  کلم  *** تسین بآ  هراچ ز  شدیوگ  کلف 

تسا بنیز  رظتنم  شدیوگ  کلم  *** تسا بت  باتب و  ناچ  شدیوگ  کلف 
بل هنشت  نورب  طش  زا  ياپ  دهن  *** بدا موسر  تیاعر  دیامن 

تسار تسد  دنکفا  شجک  غیت  ز  *** تسار دادیب  مسر  یملاظ  دنک 
كاچ قرف  دنک  شدومع  زا  یکی  *** كاخب دزیر  ریت  زا  شبآ  یکی 

يوگم لبلب  دزن  لگ  فصو  نوزف  *** يوجب یشومخ  تبیصم  نیز  الد 
لاح فصو  نایب  هدومن  ییحی »  » هک *** لاقم بذکب  لدیا  شلمح  نکم 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تداهش  رد 

مالسلا هیلع  لضفلاابا  ترضح  تداهش 
تایح بآ  زا  مورحم  رضخ  دش  وچ  *** تاجن کلف  هقرغ  ار  حون  دش  وچ 

ماک هنشت  ار  راهطا  لآ  دیدوچ  *** مالسلا هیلع  ناشطع  لضفلابا 
طش يوس  دش  هدنباتش  یطیحم  *** طخس اب  یمزلق  دش  بآ  یپ 

ماش مالسا  حبص  امش  زا  تشگ  هک  *** ماش لها  يا  دومرف  دیشورخ و 
دیدش نامهم  ناج  تفآ  ارچ  *** دیدش نامیشپ  ینامهیم  زا  رگ 

باوج دیآ  شدادیب  ریت  ارچ  *** بآ دهاوخ  امش  زا  نامهیم  رگا 
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مارح شبآ  تسا و  لالح  شنوخ  هک  *** ماک هنشت  نیا  زا  دزرس  ریصقت  هچ 
تایح زا  تسد  هتسش  شطع  زا  نیسح  *** تارف دزن  ارهز و  رهم  دوب 

هحفص 561} }
رهن ود  دزن  دنماک  هنشت  ارچ  *** رهب دنراد  بآ  زا  هقرف  نیا  رگ 

ریش هابور  لیخ  رب  هک  ناسنادب  *** ریلد نآ  رو  هلمح  دش  هاگنآ  سپ 
هنسکی رد  مزر  هنسکی  شدش  *** هنمیم هرسیم  نوچ  دیشاپب 

درب تسد  زا  مغ  تسد  ار ز  ملد  *** دربتسد لدب  نودرگ  تسد  دز  وچ 
ملع تسد و  سابع  دش ز  نوگن  *** متس تسدز  ات  دش  هچ  منادن 

مالسلا هیلع  ناشطع  لضفلاابا  *** ماک هنشت  روای  یب  ياقس  ز 
ماک هنشت  طش  ود  دزن  هتشک  دش  هک  *** بآ وچ  یشون  هعیشیادای  نکب 

مانا لوسر  لواطت  تسد  ز  *** رسب دز  مغ  تسد  شیتسد  یب  ز 
ماقتنا دشک  نادزی  تسد  رگم  *** نایفوک يراک  افج  تسدز 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رسب  باطخ 

رهطم رسب  باطخ 
رز تشط  هگ  یتخرد و  رب  هگ  هک  *** رشبلا ریخ  طبس  رس  يا  الا 

روهظ نآ  زا  يداد  ارچ  ار  ادخ  *** روط لخن  ار  هفوک  رگا  يدوبن 
گنز هدروآ  رتسکاخ  هنیئآ  هب  *** گنرد ترونت  ردنا  هدوب  سب  ز 

مامت ردب  تشط  زا  علاط  دشن  *** ماقمات دشن  یم  رز  تشط  ارت 
دش كالفا  رهم  وارب  نابات  هک  *** دش كاخ  زکرم  رز  تشط  رگم 

طیحم يزیچ  هدیرگن  ار  ادخ  *** طیسب اریغب  نیرز  تشط  نیا  زج 
دز ریت  ودع  تناهد  رب  ارچ  *** دز ریشمش  وت  كاپ  قرف  رب  هک 

دز گنس  ترونا  یناشیپ  هب  *** دز گنر  نوخب  ار  تا  هنیئآ  هک 
هلا شرع  رادیدپ  یسرکب  *** هام درگ  رب  هلاه  نیا  تسا  هدومن 

بارش مزبب  تدنروآ  یهگ  *** بالگاب يوسیع  تدیوش  یهگ 
تسا مرحمان  مزب  رد  هدرپ  یب  هک  *** تسا مغ  زوس و  هچ  ار  بنیز  نیبب 

هحفص 562} }
بارش مزبب  تدنروآ  یهگ  *** بارت رب  هگ  يرهپس و  رب  یهگ 

دیزی بوچب  ار  تبل  تبسن  هچ  *** دیجم شرع  يازفا  تنیز  يا  وت 
زیرم رکش  شخب  ناور  لعل  ز  *** زیرم رهوگ  لعل و  نامی  عزج  ز 

دیزی روج  بوچ  دوب  شرجا  هک  *** دیجم مالک  امرفم  توالت 
دیلپ دیزیب  باطخ 

نکم يریگ  تخس  یبن  لآب  *** نکم يریلد  ادیزی  رگمتس 
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ریقح امو  يریم  وت  زورما  رگ  *** ریسا ام  یهاش و  وت  زورما  رگ 
میردیح هیرذ  هن  ام  رگم  *** میربمغیپ لآ  زا  هن  ام  رگم 

ماو هدیدرگ  دیشروخ  رون  امز  *** ماشب را  میا  هدنبات  دیشروخ  وچ 
اپ تسد و  رب  ریجنز  ریش و  همه  *** اج میراد  هناریو  جنگ و  همه 

باقن یب  وت  مزب  رد  هداتسا  نم  *** باجح ردنا  وت  نانز  هتسشن 
اپب مدیلخ  نالیغم  راخ  هک  *** اور مرادم  هداتسیا  اپب 

دناوت زینک  دمحا  لآ  رگم  *** دناوت زیزع  يراصن  دوهی و 
نیدجاسلا دیس  اپب  هداتس  *** نیکم نیرز  یسرکب  یسوجم 

ینزیم ارچ  نادند  شیتسکش  *** ینزیم افج  بوچ  هک  ار  یبل 
لوتب بلق  ام و  لد  نازوسم  *** لوسر هاگ  هسوب  رب  بوچ  نزم 

ریت غیت و  زا  تبرض  هدراچ  وا  رب  *** رینتسم هدراچ  هم  ناز  يرس 
شیوخ دابآ  رهب  نکم  شبارخ  *** شیوخ دادیب  بوچ  نیا  زا  شیب  نزم 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  تداهش  رد 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  تداهش  رکذ 
ناتساد نیا  ناتسود  زا  یتسود  *** ناتساب ثیدح  زا  تفگ  نم  رهب 

راگدای یسیع  نییراوح  زا  *** راگزور رد  يرزاگ  هدوب  هکنآ 
دوب راع  ناهاش  رصق  ار  شتمدخ  *** دوب راصق  دوخ  بسک  ردنا  هچ  رگ 

هحفص 563} }
دیون شناج  یکاپ  رب  لد  هداد  *** دیفس شتخب  هماج  شبلق  وچمه 
دوب بآ  ردنا  میاد  یهام  وچمه  *** دوب باتیب  ادخ  قشع  شتآز 

ار قلد  تفاثک  زا  درکیم  كاپ  *** ار قلخ  هماج  كرچ  زا  دودزیم 
گنرد یب  وارب  دیشاپ  یم  بآ  و  *** گنسب نیکرچ  هماج  دزیم  هاگ 
رظن رد  ترطف  نسحاب  شدمآ  *** رذگ وا  رب  یفراع  يزور  درک 

زین راک  نیا  نکب  هللا  ۀبسح  *** زیر كاخ  رب  دوخ  باز  يردق  تفگ 
بآز یفرظ  نیمز  كاخرب  تخیر  *** باتش اب  دینش و  نامرف  نآ  رزاگ 
دیفس يوراب  كاپ و  سابل  اب  *** دید شیوخ  باب  باوخ  ردنا  بشنآ 

شهگلزنم هدش  ناوضر  هضور  *** شهگرد یلعا  سودرف  رد  دوب 
نیع روح  دزن  ناملغ و  رسمه  *** نیرب دلخ  هفرغ  رتوکن  رد 

دز دنویپ  ار  هتسسگب  هتشر  *** دز دنزرف  رب  هسوب  اج  زا  تسج 
صالخ شتآز  ارم  يدرک  نینچ  نیاک  *** صاخ فاطلا  قحز  یب  ای  رسپ  یک 

بآ هدنام ز  ادج  يدروخ  یهام  *** بارطضا رد  نیمز  كاخ  رد  دوب 
تاجن شکاخ  زا  وت  شتآ  ارم ز  وا  *** تارف بذع  هعرج  کی  ناز  داد 
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شومخ خزود  شتا  دزاس  باز  *** شوجب دیآیم  وچ  شیاشخب  گید 
باسح ار  شباوث  دنادیمن  سک  *** بآ هنشت  رب  طش  دزن  ردنا  نداد 

رارقیب رهاوخ  ربص و  یب  شردام  *** راوخریش دشاب  هک  یلفط  رب  هصاخ 
عزن لاوحا  شا  ههبج  ردنا  رهاظ  *** عزن لاح  ردنا  ینعی  یظلت  رد 

لوتب ارهز  ترضح  مشچ  رون  *** لوسر كاپ  هّیرذ  زا  هصاخ 
طارص ردنا  تانیاک  ریگتسد  *** طامق رد  شتسد  هدیچیپ  یکدوک 

هلمرح ریت  هب  اما  دوب  هنشت  *** هلسلس دص  ربهر  يراوخریش 
نیسح ینعی  ناگنشت  بل  رورس  *** نیع رون  اب  هگم  زر  ردنا  دمآ 

شفحصم زا  ماقم  رتالاب  هکلب  *** شفک رب  فحصم  يانعم  دمآ و 
هاوخریش راوخ و  ریش  ریگ و  ریش  *** هانپ ار  نادرمریش  يراوخریش 

هحفص 564} }
رمث یب  ار  وا  دوب  نداد  باک  *** رثاوارد یگنشت  ناسنآ  هدرک 

ماک هنشت  رایرهش  هللا  تجح  *** مائل رب  تجح  مامتا  یپ  زا 
تسه هچنآ  تسه  نم  تسد  ردنا  ینعی  *** تسد يور  رب  ار  هقادنق  نآ  درب 

نیا تسا  یمظع  تجح  تعافش  رب  *** نیا تسا  يربک  تیآ  تسا و  رغصا 
تسوا زا  قافآ  سفنا و  ردنا  هولج  *** تسا وا  زا  قالخ  زا  قولخم  رب  ضیف 

بلب شناج  یگنشت  زا  هدمآ  *** بت بات و  رد  شطع  زا  هداتفوا 
تسین ریبدت  وا  نیکست  یپ  زا  *** تسین ریش  ناتسپب  ار  وا  ردام 

دیهد شبآ  نم و  زا  دیریگب  ای  *** دیهد شباتیب  مسج  رب  ناوت  ای 
هلمرح شداد  بآریت  مدزک  *** هلزلز دش  نیرب  كالفا  ردنا 

زونه اروشاع  موی  یف  مکتیل  *** زونه ام  شوه  شوگ  رب  دسریم 
هاش تفگ  یلفطل  یقستسا  فیک  *** هآو زوس  اب  هلان و  ناغفاب و 

« نیعملا ءاملا  ضوع  یغب  مهس  *** نیکرشملا لیخ  مویلا  هوقس  «و 
دیرب ششوگ  ات  شوگو  ولگ  رب  *** دیسر اورپ  یب  موق  ملظ  ریت 

ریش داد  ار  وا  ریت و  نآ  دش  هیاد  *** ریت اما ز  هلمرح  شداد  بآ 
دش هدرسفا  ملا  زا  دمحا  بلق  *** دش هدرزآ  نید  ناطلس  يوزاب 

ماوق زا  یتسه  کلم  دتفین  ات  *** ماما دناشفا  کلف  رب  ار  وا  نوخ 
قفش رد  ادیوه  یخرس  نیا  تسیچ  *** قلفلا بر  زجب  دنادیمن  سک 

دش  هتسب  شنایب  زا  ییحی »  » قطن *** دش هتسر  تسکش و  ار  ناکما  دیق 
مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  تداهش 

دیفس يرد  ایح  جرد  رد  تشاد  *** دیهش هاش  الب  تشد  میرد 
لاله تروص  رد  دوب  اما  يردب  *** لالج جرب  زا  هدنبات  يرتخا 

رصب رد  يریقح  تسا و  گرزب  وا  *** رظن رد  دیآ  کچوک  را  باتفآ 
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هحفص 565} }
نتب يداد  ناور  ار  یسیع  وچ  دص  *** نبل رب  يدوب  هدولاک  شبل  زا 

شبغبغ هاچ  قوش  ردنا  فسوی  *** شبل زا  ناویح  بآ  رضخ  هتفای 
لیم هدرک  يدرزب  شگنر  شطع  زا  *** لیهس ار  تفارش  خرچ  وا  يور 

دومن ینابرق  ود  داتفه و  هچ  رگ  *** دورو هار  رد  راربا  دیس 
شرشحم زور  ياربک  تجح  *** شرغصا دوب  ناینابرق  همه  زا 

لیحر لبط  ناگدازآ  دندز  نوچ  *** لیلج نامرف  زا  روشاع  زور 
دنامن ربکا  یلع  سابعو و  نوع  *** دنامن روای  بل  هنشت  هاش  رهب 

دنلب دمآ  شرصان  نم  له  گناب  *** دنمتسم راز و  تشگ  یبیرغ  زا 
مالکنیا يدافم  دراد  نامز  ره  *** مارگ ناجنس  هتکن  قاذم  رد 

میراز رب  دروآ  محر  ات  تسیک  *** میرای یب  رد  هکنآ  لوا  زور 
ادخ زا  رگید  ناج  دبایب  ات  *** ادف دزاس  نم  هار  رد  دوخ  ناج 
ریسا دنزاس  ار  هللا  لایع  نوچ  *** ریرش موق  نیا  هکنآ  مود  زور 

هایس ین  زا  دننک  ار  بنیز  فتک  *** هابت نید  موق  هک  دراذگن  تسیک 
دایز نبا  سلجم  ردنا  تسیک  *** دادو لها  زا  هکنآ  میس  زور 

افج بوچ  دنز  نم  نابل  رب  *** اغد موش  نآ  هک  دنراذگن  هک  ات 
بلط رصان  نایعیش  زا  دنکیم  *** بسح خرف  هش  نآ  زین  نامز  نیو 
دنک يرادازع  مرهب  زادیاب  *** دنک يرای  مدهاوخ  سک  را  ینعی 

مرح زا  ششوگب  دمآ  هلان  *** مما رخف  نید  ناطلس  نآ  يراب 
رگد يزوس  وا  زا  ار  لد  هناخ  *** رگد يزورفا  شتآ  زا  یشتآ 

نانع همیخ  يوس  نادیم  زا  تفات  *** ناهن زار  نآ  شیتفت  یپ  زا 
شودب رغصا  هقادنق  هش  دزن  *** شورخ اب  شمیرح  لها  دندماک 

شغ هدرک  ردام  شود  رب  ناسچ  نیب  *** شطع بات  زا  راز  ریغص  نیاک 
شرهاوخ شودب  ناچیپ  دوش  هگ  *** شردام هنیسب  نخان  دنز  هگ 

باهتلا دراد  بآ  قارف  رد  *** بآ زا  رود  ددرگ  هک  یهام  نآ  وچمه 
هحفص 566} }

تشذگ رس  زا  ام  بآ  لد  زا  شتآ  *** تشذگ رغصا  هراچ  ام  زا  يراب 
هاگلتق رد  دوخ  هارمه  ربب  ای  *** هآ زوس  رارش  شناشنب  هک  ای 

ناوج تخب  درخ  ریپ  اب  تفر  *** ناور نادیم  يوس  دش  تفرگ و  هش 
عیضرلا اذه  ما  بنذملا  انا  له  *** عیضفلا بطخلا  هللاای و  تفگ 

هاپس مزر  رس  رس  رب  شتسین  *** هانگیب ریغص  نیا  موق  یک  تفگ 
ریش تسین  ار  شردام  تسا و  هنشت  *** ریغص لفط  نیا  هک  رگشل  يا  یمحر 

شغ هدرک  رغصا  مریش  یب  كدوک  *** شطع بات  زا  هک  رگشل  يا  یمحر 
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مرغصا یلع  ردیح  یناث  *** مرکیپ حور  هک  رگشل  يا  یمحر 
شورخ رد  شارخ و  رد  ناج  لد و  زا  *** شوه هتفر ز  شطع  بات  زا  کنیا 

هانگیب نید  بهذم و  ره  رد  تسه  *** هانپ یب  لفط  هک  رگشل  يا  یمحر 
اپ تسد و  شلتق  رهب  مزال  تسین  *** اپ هن  تسا و  تسد  هن  نیک  رب  ار  هکنآ 

ریت داهنب  نامک  ردنا  هلمرح  *** ریرش موش  هقرف  نآ  زا  هگان 
ماما يوزاب  لفط و  يولگ  رب  *** ماقم دش  اهنت  هن  ار  نیک  كوان 

تفاکش ردیح  لد  ارهز  هنیس  *** تفاکش ربمغیپ  كاپ  بلق  هکلب 
تسخ باب  بلق  وچ  ار  دوخ  تروص  *** تسد درک  نوریب  هقادنق  زا  لفط 

ریش ریت  زا  ارچ  شداد  هلمرح  *** ریغص نآ  دشونن  رگ  ردام  ریش 
درک زاسمد  نایسدق  اب  ارشیوخ  *** درک زاورپ  نانج  رب  شحور  غرم 

شومخ متام  زا  تشگ  ییحی »  » وچ ای  *** شورخ رد  دش  نامسآ  منادن  یم 
دایز دش  تبیصم  نیا  دهاوخن  یم  *** دانتلا موی  یلا  مناد  ردقنیا 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  تداهش  رد 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  تداهش  حرش 
نیمتشه ماما  متفه  هلبق  *** نیملاعلا بر  فاطلا  رهظم 

ناج لابقالا  ةورم  شناتسآ  *** ناج لالجا  رعشم  شهار  كاخ 
وا يوک  ینعی  قافالا  ۀبعک  *** وا يور  ینعی  قاشعلا  ۀلبق 

هحفص 567} }
وا هاگرخ  افص  یعس و  مزمز و  *** وا هاگرد  انم  فیخ و  هورم و 

اضر شدوب  اضق  رب  تعاطا  رد  *** اضق شدوب  اضر  زادرپ  راک 
دوب میلست  رد  هتشذگب  اضر  زا  *** دوب میهید  اضر  زا  ار  شکرات 

میقم وا  نارکاچ  ماقم  رد  *** میلک یسیع و  میهاربا و  حون و 
يردنکسا خرچ  هدروخ  نامیلسنوچ  *** يرواد طرف  ار ز  شسوب  كاخ 

تسیرگ نوخ  یبیرغ  رب  شنامساک  *** تسیود رب  کی  نوزف  ترجه  رب  دوب 
دیشرلا نومأم  سوط  يوس  دناوخ  *** دیهش شدادیب  رهز  زا  دنک  ات 

دز هللا  هجو  يوس  نآ  هاگ  همیخ  *** دز هاگرخ  وا  لالجا  اجک  ره 
دش روباشین  کلم  ردنا  هچنآ  *** دش روهشم  کلف  دیشروخ  وچمه 

ناوهآ نارادتسود  زا  درتس  رب  *** ناوهآ ردنا  دش  وهآ  نماض 
دوب هتشگ  مگ  نایشآ  غرم  وچمه  *** دوب هتشگرس  نآ  تشد  رد  یئوهآ 

دیشک وا  هآ  لد  داتفا و ز  وهآ  *** دیشک وهآ  نآ  رب  يدایص  ماد 
تشدب ملافطا  دنراتسرپ  یب  *** تشگ دایص  فک  رد  اج  ارم  هک 

اضر راونا  تشگ  اراکشاک  *** اضق رارسا  تریح ز  رد  دوب 
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همه دیما  مشچ  تیوسب  یک  *** همهمه زا  تاجنلا  باب  ای  تفگ 
تساور مریش  یب  لافطا  رب  محر  *** تسازس اهاش  يوش  رگ  نم  نماض 

تشگزاب نالازغ  انعر  اب  تفر و  *** تشد يوس  وهآ  تشگ  نماض  وچ  هش 
درک دازآ  راو  دایص  ار  دیص  *** درک داش  تمارک  نیز  ار  یملاع 

دز سوک  تفارش  زا  شرع  رب  سوط  *** دز سوط  رد  فرش  هاگرخ  هک  ات 
تخاس دهع  دب  نآ  دهع  ضقن  دصق  *** تخاس دهع  یلو  ار  وا  ترضح 

تام لقع  دش  هریخ و  شناد  تشگ  *** تازجعم شصخش  دش ز  رهاظ  هکسب 
زامن رهب  زا  قلخ  شدنتساوخ  *** زاین زک  یحضا  دیع  زورب  ات 

تشگ ریبکت  هرعن  زا  شورخ  رپ  *** تشد هوک و  نیمز و  كالفا و  كاخ و 
نوگژاو تدیقع  ار  نومأم  تشگ  *** نورب دش  دح  زا  هیسابع  ضغب 

هحفص 568} }
دیزی نینثا  یناث  تواقش  رد  *** دینع رابج  هک  تعاس  نآ  زا  هآ 

رهز ارهز ز  هداز  لتق  تساوخ  *** رهد نوعلم  نود  نوراه  هداز 
درک هدولآ  وا  زا  روگنا  هشوخ  *** درک هدوسآ  رهزب  ار  ینامسیر 

لیسگ یسوم  هداز  يوس  درک  *** لیلد ار  نوعلم  نوعرف  یمداخ 
روضح فیرشت  ياعدتسا  درک  *** روطب وا  رون  دید  یسوم  هکناز 

هار میآ ز  زاب  هک  را  تلصابا  یک  *** هاش دومرف  بلط  ار  دوخ  مداخ 
ارم روآ  ناگ  هتفر  رامش  رد  *** ارم رس  رب  ابع  وت  نوچ  يرگنب 

نکم نم  اب  وگتفگ  هنوگچیه  *** نکم نماد  زا  زین  ار  مشتآ 
دش روط  هوک  وچ  ینوعرف  رصق  *** دش رون  نآ  ناور  تملظ  يوس  سپ 

ماما ياپ  رب  تسد و  رب  دز  هسوب  *** مامت مارک  اب  نومأم و  تسج 
دوزف تنیز  تمدقم  ار  ام  مزب  *** دوهش يالوم  بیغ و  ماما  یک 

وت يوس  هط  سی و  هدید  *** وت يور  انحتف  انا  رهظم 
ارچ نتفگان  تسود  اب  دوخ  زار  *** ارچ نتفهنب  دوصقم  هرهچ 

مروخ یک  تنج  روگنا  وگ  وت  یب  *** مرب يروگنا  دندروآ  هیده 
تشاذگ هش  دزن  تشادرب  قبط  زا  *** تشاد هدولآرهز  روگناک  هشوخ 
تشهب روگنا  دشاب  هب  نآ  زا  هک  *** تشهب فک  زا  ار  روگنا  نآ  هاش 

لد ماجنا  دش  زاغآ  دصقم  *** لد ماک  لصاح  رارصا  زا  درک 
درک هراپ  هراپ  فان  ات  ولگ  زا  *** درک هراچ  هناد  تفه  زا  لد  جنر 

رثا شهاگرگجردنا  رهز  درک  *** رگج نیک  رهز  شدیدرگ ز  هراپ 
اقب نونلاذ  ياج  دش  نون  نطب  *** اقب نوناکب  دز  شتآ  رهز 

نود نومأم  شدز  نماد  رب  تسد  *** نورب سلجمنآزا  هاش  دیاک  تساوخ 
ارم يداتسرف  هک  اجنآ  تفگ  *** اجک یتشگ  ناور  ممزب  زک  تفگ 
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میتی يدرک  ارم  لافطا  تفگ  *** مینود لد  تقارف  زا  مراد  تفگ 
بیرغ راز و  ناهج  زا  متفر  تفگ  *** بیصن ار  ام  ربم  تضیف  زا  تفگ 

هحفص 569} }
دومن لد  درد  لاح  ار  شمداخ  *** دومن لفحم  رد  مزب  زا  عوجر  سپ 

رایب بآ  یگنشت  زا  متخوس  *** رای وت  ار  نابیرغ  زا  تلصابا  یک 
هد كالفا  زا  رب  تعفر  ار  كاخ  *** هن كاخرب  مرس  نیچ  رب  ار  شرف 

نیسح مدج  نوچ  كاخ  رب  مهن  رس  *** نیتأشن زارفرس  مدرگ  هکات 
بیرغ ياوأم  كاخ  رب  زج  تسین  *** بیرغ ياج  نیمز  كاخ  رب  تسه 

ملکشم دش  لد  درد  زا  ناج  راک  *** ملد درد  زا  هاگآ  سک  تسین 
لد درد  زا  لد و  درد  زا  هآ  *** لد دردمه  مغ  جنر و  رد  سک  تسین 
تسا یهگآ  ملاح  ار ز  ملایع  هن  *** تسا یهرمه  لد  مغ  اب  ار  یسک  هن 

مرهاوخ ملاح  تسنادیم  شاک  *** مرب ردنا  رسپ  يدوبیم  شاک 
ررش ار  مدوجو  ناکرا  دزوس  *** رگج رب  مراد  رهز  زک  ررش  نیز 

ار همولظم  نآرس  رب  دیآ  هچ  ات  *** ار هموصعم  ربخ  ملاح  زا  تسین 
درک زیب  شتآ  رهز  مکاخ  بآ و  *** درک زین  ار  مشتآ  تریغ  داب 

دش سوط  رد  مهگلزنم  تبقاع  *** دش سویأم  نتز  ناج  ناج و  نت ز 
بیرغ رای و  یب  راکفا و  سکیب و  *** بیرغ راز و  ما  هدنام  ناسارخ  رد 

اضر ناج  نیا  هنیس  نیا  رس و  نیا  *** اضر مراد  ادخ  نامرفب  نم 
ماما نامرفب  رد  مدوب  هتسب  *** مانارب مدنآ  ردناک  يوار  تفگ 
ابا ای  يرازب  یتفگ  نامز  ره  *** اقل هم  یناوج  مدید  ناهگان 

هامب ات  یهامب  ات  شهآ  کشا و  *** هآ کشا و  هدرسف ز  ار  یهام  هام و 
هتخوس ار  ناگدادلد  نمرخ  *** هتخورفا لد  هآ  زا  یشتآ 

بیصن یب  ناراسگمغ  ابرقا و  ز  *** بیرغ باب  یک  تفگیم  نامز  ره 
درک هچ  ایآ  اوه  فت  لد  زوس  *** درک هچ  ایآ  افج  رهز  تلد  رب 

دش كالفا  رب  كاخ  زا  تا  هلان  *** دش كاخ  زا  ترتسب  یبیرغ  رد 
دوشگ یک  تیورب  هتسب  رد  نیا  *** دوهش بیغ و  زا  هگآ  یک  شمتفگ 

سوسفاب مدناسر  ینیعلا  ۀفرط  *** سوطب ات  هنیدم  زک  سکنآ  تفگ 
هحفص 570} }

تسوا هاوخ  رطاخ  هک  وس  ره  دشکیم  *** تسود هدنکفا  مندرگ  رب  هتشر 
ردپ اب  ار  رسپ  نآ  تفر  اهزار  *** رسبرس تفر و  هرجح  يوسب  سپ 

درپس ار  تماما  رارسا  هلمج  *** درتس شبلق  هنیئآ  مغ  گنز 
درک زاورپ  نانجرد  شکاپ  حور  *** درک زابرپ  ناهج  زا  اسآریاط 

نوعجار هیلاانا  هلان  *** نونغرا نوچ  نیرب  كالفاب  دش 

http://www.ghaemiyeh.com


لیبسلس زا  لسغ  بآ  رضاح  درک  *** لیئربج یهلا  نامرفب  سپ 
نفک دمآ  شتنج  ریرح  زا  *** ندب نآ  دنداد  لسغ  کیالم  اب 

التبم بئاصم  عاوناب  نآ  *** البرک بیرغ  رب  لد  مدزوس 
باتفآ رد  شرونا  مسج  دنام  *** باجحیب نمشد  روج  زا  زور  هس  ات 

وا روفاک  البرک  كاخ  تشگ  *** روبنز هناخ  نوچ  نت  رب 
« قارفلا ناح  دق  لصولا و  یضم  دق  ***» قایتشا حرش  دعب  هتوک  هصق 

« رورسلا مت  یتق  انای  یکربا  *** روشنلا نحل  یتینم  یل  نغ  »
« یفص دق  ًادرد  سفن  ای  یبرشا  *** یفک دق  یعمد  ضرا  ای  یعلبا  »

هلغلغ رد  نامسآ  نیمز و  دش  *** هلزلز شگرم  دش ز  ناسارخ  رد 
سوسفاب ناج  هماج  هدرک  كاچ  *** سوط لها  هنهرب  اپ  هنهرب  رس 

دوب كالفا  رب  كاخ  زا  اه  هرعن  *** دوب كاخرب  نایکالفا  هیرگ 
نارهوش رب  نانز  رهم  دش  حلص  *** نامز نآ  عییشت  نذا  دنبایب  ات 
ازع لاش  شندرگ  ردنا  هدرک  *** افق زا  هنهربرس  نومأم  دوب 

رازه دصیس  دش  ماع  ماحدزا  *** رابک زا  راغص و  زا  عییشت  رهب 
هلسلس رد  مغ  ناشیا ز  ندرگ  *** هلولو روش و  بوشآ و  ار  هلمج 
رای رود  اما  هتشگ  یط  ناشرود  *** رابگشم دعج  موقنآ  هلسلس 

جنپ داتفه و  دش  گرم  شوختسد  *** جنر لاماپ  شیپ  ردنا  دش  هکسب 
هحفص 571} }

دنکف لغلغ  کلف  ردناک  نانچنآ  *** دنلب دش  اماما  او  ياه  هرعن 
هاش مسج  نومام  درب  لسغم  يوس  *** هاج لالجا و  فرش  وزع  نینچ  اب 

فشک ول  هاش  لبش  دش  نآ  ردناک  *** فرشنآ داب  انس  بآ  رد  دنام 
دندش نوراه  هبق  رد  ناغف  اب  *** دندش نومام  زا  نمیا  قیالخ  نوچ 

بجتحم یهلا  رون  دوش  ات  *** بختنم یناکم  اجنآ  دنتخاس 
دیدپ دش  يربق  هدامآ  هتخاس  *** دیشرلا نوراه  ربق  يور  شیپ 

هافش رد  رهاب  دنام  رهاظ  تشگ  *** هاش رابخا  زا  هک  یتامالع  اب 
يرترب شنامسآ  رب  دسریم  *** يردنکسا هبق  تمایق  ات 

دش روتسم  ادخ  رون  نآ  ردنا  *** دش رون  ماقم  ملع و  طبهم 
تسا رس  رب  مزاب  روش  ینیسح  ای  *** تسا رگید  دوس  يادوس  ملدرب 

دوب هچ  شریت  زا  هدرسفا  لد  رب  *** دوب هچ  شریصقت  مرج و  منادن  یم 
ارچ نوماه  رد  داتفا  زور  هس  ات  *** ارچ نوخ  رد  شرکیپ  نایرع  دنام 

بیرغلا تامالصلا  اتفگن  سک  *** بیصن دش  تداهش  دهش  وا  رب  نوچ 
ایتوت فلاخم  نیک  زا  تشگ  *** اه بسا  مس  ریز  رد  شرکیپ 

دنتخوس ار  شرهطا  هاگ  همیخ  *** دنتخورفا نوچ  دادیب  شتآ 
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نیسح ای  تراوج  رد  ییحی »  » دوب *** نیتاشن ردنا  شاک  يا  نیسح  ای 
هلو

میرم ناماد  رد  تشگ  نایامن  *** مسجم ناج  نوچ  هللا  حور  وچ 
یسیع دهع  رد  ناهج  دش  ناتسلگ  *** یسیع دهم  دش  ایربک  لیذب 

ردام یکاپ  رب  داد  یهاوگ  *** رواد دیئات  زا  دهم  دهعب 
داد ناج  هدرم  رب  شهللا  حور  مد  *** داد ناما  دهم  ناکم  ار  قیالخ 

تاوما ءایحا  درک  هللا  نذاب  *** تافآ داد ز  تمالس  ارناضیرم 
اربت شقلخ  زا  قلاخ  قوشب  *** ارحص شحو  اب  دش  سنا  شمادم 

هحفص 572} }
میرم رجه  رب  التبم  شدومن  *** مغ زا  یلاخ  شرهد  تشاذگن  یلو 

تسا نیکب  میاد  ناگدازآ  اب  هک  *** تسا نیا  هنیرید  تداع  ار  کلف 
یسیع راد  دیامن  اپرب  یهگ  *** یسوم ران  ادیوه  دزاس  یهگ 

دندیشک شرادرب  شیوخ  مغرب  *** دندیشک شرازآ  رد  نیک  زا  دوهی 
لزنم داد  شنیمراچ  خرچب  *** لداع قالخ  ناس  دیشروخ  یلو 

ار التبم  نادوهی  لاگنچب  *** ار البرک  تشد  ياسیع  یلو 
دش ایتوت  نابسا  مس  ریز  هک  *** دش اضتقا  تمکح  هچ  منادیمن 

هعطق
نسح مولظم  دیس  یجد  حابصم  *** نملاوذ یلو  یلع  يده  حاتفم 

داجس دجاس  ماما  دابعلا  نیز  *** داجمالا باب  نیسح  ادخ  تآرم 
رفعج قداص  ماما  قطان  قح  رب  *** رواد ملع  رقاب  رخافلا  رد 

اضر ردق  ردق  رما  اضق  ناطلس  *** یسوم مظاک  ماما  میلک  يداه 
داهوه موق  لکل  یقن  يداه  *** داوج هاشنهش  یقت  یُقت  تایآ 

مایقب ات  اوسام  ماوق  تسا  يدهم  *** ماوق تفای  يرکسع  تاذب  مالسا 
هعطق 

داشر لها  ياوشیپ  نید  هاش  *** دومرف تیصاخ  جنپ  رفس  رد 
داجما تبحص  بادآ و  ملع و  *** شاعم بسک  مغ و  مه و  زا  جرف 

« داه موق  لکل  یلع  و  *** قدصلا لوق  نولئاقلا  قدص  »

همظعم هبعک  فصو  رد  يراعشا 

هدش هدورس  همظعم  هبعک  سکع  تهج  هعطق  نیا 
مانا رب  تسا  ضرف  شمالتسا  مارحا و  *** مارتحا طرف  زا  هک  تسا  هبعک  سکع  نیا 

هحفص 573} }
ماقم هورم و  رجح  رجح و  انم و  فیخ و  *** افص مزمز و  مرح  تیب و  میطح و  نکر و 
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مالتسا هدرک  شرجح  رب  سان  حابشا  *** اجتلا هدرب  شمرح  رب  قلخ  حاورا 
مایق ات  شرع  همئاق  تسواب  مئاق  *** دبا ات  عرش  همئاد  تسواب  مئاد 

« مامغلا یف  سمشلا  ۀیجدلا و  یف  ردبلاک  ***» رگ هولج  شرف  رب  هللا  هناص  تسا  شرع 
ماع صاخ و  هتشگ  وا  لماک  فطل  نوتفم  *** باش خیش و  هدوب  وا  لماش  ضیف  نوهرم 

خیراتلا یف 
رظنب دمآ  ما  هدرک  رفس  هام  نآ  یبش  *** رفس درک  ناهج  يدامجب ز  نوچ  مردپ 

رفغل ( 1310  ) اتفگب خیرات  یپ  شکاپ  حور  *** درک هچ  روفغ  دنوادخ  وت  اب  شتفگ 

تایعابر

ادخ تسم  وت  قشع  ماج  میتسه ز  *** ادخ تسه  يا  یتسه  هک  ادخ  تسد  يا 
ادخ تسد  يا  تساپ  تسد و  همه  یقاب  *** وت زا  يریگتسد  دیما  تسار  ام 

_________

اقب بآ  وت  بل  رد  بل و  هنشت  وت  *** اقل هدنخرف  هنشت  رگج  رضخ  يا 
ارهز رهم  دوب  تارف  هکنآ  اب  *** تارف بآ  بل  هتشک  يدش  هنشت  بل 

_________

ادخ يورباب  ات  قرف  تفاکشب ز  *** ادخ يوس  رظن  هگلتقب  تشاد  هش 
ادخ يور  رب  باجح  ادخ  نوخ  ای  *** نیبم رون  رب  هتخیر  نیبج  نوخ  دش 

_________

ادخ هار  متفاین  فجن  هار  زج  *** ادخ هاگرخ  دوبن  مرح  رید و  رد 
ادخ هاگردب  يور  ینک  هکنآ  ات  *** دز دیاب  اپ  تشپ  رید  هبعک و  رب 

_________

بسک دش  تفارش  جارعم  ود  ریس  رد  *** بسح ار  یتسه  هک  ادتقم  ود  رهب  زا 
بسا مس  ریزب  دش  نیسح  جارعم  *** یبن شود  رس  تشگ  یلع  جارعم 

_________

هحفص 574} }
تسا یلع  قالخ  لیکو  ناهج  ود  ره  رد  *** تسا یلع  قاط  تهج  رهب  ناکم  نوک و  رد 

تسا یلع  قافآ  رد  سفنا و  رد  رایس  *** تسا یلع  دازآ  هب  هدنب و  هب  قازر 
_________

تایح بآ  بل  هنشت  بل  داد  ناج  *** تاجن هار  نوچ  رضخ  يورب  هتسب  دش 
تارف طش  زج  دوبن  یسک  هرعن  رد  *** راز بنیز  زج  تشگن  یسک  هلان  رد 

_________

ثیغم راکددم و  رای و  اج  همه  ردناو  *** ثیدح دنیامن  جارعم  بش  زا  نوچ 
ثیلثت نک  اهر  دوب  یلع  هس  ره  نیا  *** یلع دوب و  یبن  دوب و  ادخ  دنیوگ 
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_________

جات دش  ناهاش  قرفب  شمدق  كاخ  *** جارعم جات  داهن  رسب  هک  دمحا 
جاب متاخ  ادخ  ریش  وا  زا  تفرگب  *** توکلم کلم و  جاب  تفرگ  هک  یهاش 

_________

دوبن رامیب  لیلع  زجب  شیرای  *** دوبن رای  شسک  ادخ  زجب  هک  یهاش 
دوبن راک  یسکب  ار  یسک  هتبلا  *** رشحب هنرو  شلتاق  يازج  رهب  دش 

_________

دوبعم زا  دیسر  ادن  دور  هبعک  زا  *** دولوم زورب  تساوخ  هش  ردام  نوچ 
دوهشب دبایب  نآ  رد  یلع  هکنآ  زج  *** دوصقم مدوبن  هناخ  نیا  تقلخ  زک 

_________

دش ربغمیپ  تفر و  روطب  رون  ناز  *** دش ربهر  ار  میلک  یلع  رون  نوچ 
دش ردژا  اصع  شاضیب  دی و  زا  دعب  *** نوعرف عفدب  رون  نآ  هوق  زا 

_________

دوزفا یتیگ  ردق ز  دش و  هدوسآ  *** دوسآ شیوخ  نت  البرکب  هک  سکره 
دوجس رهم  نآرب  دندومن  هاگناو  *** دندرک شزامن  رهم  دش و  كاخ  سپ 

_________

دوب رظنم  وکن  ود  ردیح  دمحا و  زا  *** دوب رشحم  ینعم  هک  الببرک  رد 
دوب ربکا  یلع  یفطصم  هنیئآ  *** دیشر سابع  ترضح  یلع  تآرم 

_________

دیسر سان  هش  تسد  رب  هک  ملظ  ناز  *** دیسر ساملا  رگج  رب  کلف  تسد  زا 
دیسر سابع  یتسدیب  تبون  نوچ  *** نیبم رون  نید  رورس  رب  تسد  دز 

_________

هحفص 575} }
رسپ داتسرف  مزر  يوس  راچان  *** رشبو نج  هش  رب  گنت  وچ  راک  دش 

ربکالا یلعلا  وه  تفصو  تاذرد  *** یلع فاصوا  رهظم  یبن  تآرم 
_________

ریقن لیصحت  میتشادن  هوق  رد  *** ریفن دوب  کلفب  رگ  شطع  ار ز  ام 
ریدق قالخ  داد  ریدغ  مخ  زا  *** مورحم ردنکس  دش  هک  اقب  بآ  ناز 

_________

رید هبعک و  هعموصو و  هقناخ  زا  *** ریس مدرک  مدق  رهب  بناج  ره  رد 
ریغ هن  دوب  یلع  رکذ  متفر  اج  ره  *** سک هن  دوب  یلع  مان  مدید  وس  ره 

_________

ضرغ تسین  یفطصم  لآ  یهاوخنوخ  *** ضرم باحصا  هیما  ینب  لتق  زا 
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ضوعب ار  ناگچروم  یشکب  دیاب  *** دنیوگو دنشکوت  زیزع  دنزرف 
_________

گنت شدنزرفب  دنتفرگ  هنوگنیاک  *** گنن نیا  رشح  ات  تسا  یفطصم  تما  رب 
گنرف يوس  دهن  ور  لایع  لها و  اب  *** تساوخیم تما  يراک  افج  تسد  زک 

_________

کشر تنایوکن  لاوحا  تسه ز  رگ  *** کشم تیاوقت  بآ  یهت ز  هتشگ  يا 
کشا ینعی  لد  هبعک  هلفاق  زا  *** يرفسمه هلحار و  بلط و  يداز 

_________

لیذب هدولآ  هانگ  زا  مغ  هچ  ار  ام  *** لیخ نودرگ  هش  یناوخ  هیثرم  اب 
لیس دش  يراخ  وچ  رثا  دنکن  شتآ  *** كاب هچ  تسا  میحج  زا  یکشا  هرطق  اب 

_________

لومخ هنشت  هش  تداهش  شرع  رب  *** لوسر لآ  زا  بیان  راهچ  دندوب 
لوسر ربکا ز  یضترم و  سابع ز  *** لوتب بنیز ز  بیان و  نسح  مساق ز 

_________

مئاه دمآ  ملاع  ءالقع  لقع  *** مئاد نزح  البرک و  هعقو  زا 
ملسم بانج  تداهش  دوب  سب  *** دوب ناراک  هنگ  تعافش  رهب  رگ 

_________

میلست وا  تشگ  ینابرقب و  دروآ  *** میهاربا رگا  ار  حیبذ  هبعک  رد 
میظع حبذ  دش  نیسح و  ادف  دیدرگ  *** نطاب رد  رهاظب و  ادف  هرب  دش 

_________

هحفص 576} }
نینس کی ز  نآ  تشگ و  بآ  هتشک ز  نیا  *** نیع ترق  ود  طبس  ود  ار  دمحا  دوب 

نیسح هک  ینانس  دروخ و  نسح  هک  یبآ  *** ارچ تشگ  افج  رهز  اب  هتخیمآ 
_________

نیسح تسا  تانکمم  عیمج  ضایف  *** نیسح تسا  تانیاک  تاجن  بابسا 
نیسح تسا  ةاجنلا  ۀنیفس  هکنآ  اب  *** نوخ طش  رد  دش  هجومراچ  یتشک  نوچ 

_________

وا رهاوخ  یمه  تشاد  ناغف  همیخ  رد  *** وا روای  ادخ  زج  دوبن  هک  یهاش 
وا ربکا  یلع  رب  دیسر  وچ  تبون  *** ربکا شرع  بارطضا  تبون  دش 

_________

هاوگ تسا  هلا  دیحوتب  وت  تاذ  *** هلا ضیف  یبن  فاطلا  رهظم  يا 
هللااب مئاق  وتو  مئاق  وتب  یتسه  *** تسه ات  یتسه  هچنآ  ماوق  تسا  وت  زا 

_________
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یلع رهم  رد  يوجب  یبن  لوق  زا  *** یلج رون  زا  یهاوخ  ربق  تملظ  رد 
یلع هجاوخ  مه  هجاوخ و  یلع  تسه  مه  *** ارس ود  ردناک  شوکب  شیگدنب  رد 

_________

یلع دوب  اوسام  قلخ  دوصقم ز  *** یلع دوب  بایربک  تاذ  هنیئآ 
یلع دوب  ادخ  هناخ  همه  هناخ و  همه  *** کیل رهاظ  ادخ  هناخب  دیدرگ 

_________

یلع تسا  لالجلا  وذ  تاذ  هنیئآ  *** یلع تسا  لازیال  تافص  تآرم 
یلع تسا  لاوزیب  هک  یلع  تاذ  زج  *** لاوز تسا  ریذپ  ناهج  رد  هک  زیچره 

_________

يدرک ممان  گنن و  ياوه  غراف ز  *** يدرک مماجب  یم  قشع  مخ  زا  ات 
يدرک مماع  صاخ و  يامن  تشگنا  *** لاله وچ  رخآ  نسح  رهپس  هام  يا 

_________

بیجع ام  زا  وزرآ  نینچ  تسین  *** بیبح لاصو  تسام  يوزرآ 
بیرق حتف  هللا و  نم  رصن  *** دسر یلاع  دصقم  نیا  یپ  زا 

_________

نیقی قیرط  قدص و  هر  دوب  *** نیک دیک و  زا  کلف  میورب  هتسب 
نیبم ًاحتف  کل  انحتف  دقل  *** زیخ هک  مشورس  دیناسر  هدژم 

_________

هحفص 577} }
نید زور  همه  ناید  کلام و  *** نیعم تلاح  همه  رد  همهب  يا 

نیعتسن کب  هللا و  كدبعن  *** دیعب تناعا  تسا  یلوم  هویش 
_________

نیب رود  درخ  مهوز  رود  *** نیقی نامگ و  لایخ و ز  يا ز 
نینظ كدابع  بیغلا  یلع  ام  و  *** بویغلا بیغ  وت  تاذ  يرهاظ و 

_________

نیط ءام و  زا  هدش  رمخم  هچناو  *** نیرب شرع  داجیا ز  دصقم 
نینس روط  نوتیزلا و  نیتلا و  و  *** همطاف یلع و  تسا و  دمحم 

_________

نیمالا حور  ترضح  نانکرخف  *** نیلسرملا ۀمتاخ  رب  تفگ 
نیتملا لبح  ياقثو و  ةورع  *** بلاط یبا  نب  یلع  نا 

_________

نیرب شرع  هبتر ز  زا  يرترب  *** نیط ءام و  زا  هتساوخ  يدش  هچ  رگ 
نیملاعلا یلع  هللا  کلضف  *** نادب دوخ  هبترم  لهب  لهج 
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_________

نیمز ءامس و  قالخ  هتفگ  *** نیبب یسانشن  رگ  یلع  ردق 
نیبم ماما  یف  هانیصحا  *** تسوا رد  یتسه  هیامرس  هک  هچنآ 

_________

نید ایند و  هرهب ز  رثا و  یب  *** نیرق تواقش  میناهیسور 
نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  *** انبنذ انلرفغا  انب و  محرا 

ریخلاب تمت 
ملع و نادنم  هقالع  رظنب  هدومن و  بترم  ار  سردـم  ییحی  ازریمآ  موحرم  راوگرزب  داتـسا  رابررد  راعـشا  مدـش  قفوم  هک  ار  يادـخ  ساپس 

هزادناب مهیور  رب  هدورس و  مه  يرایـسب  لزغ  هحون و  ییحی  موحرم  هک  درادیم  رـضحتسم  ار  مارگ  ناگدنناوخ  رطاوخ  ًانمـض  مناسرب  بدا 
هیتآ رد  تسا  دـیما  هدـش  قرفتم  راگزور  ثداوح  زا  هدوب و  اـهنیا  زا  شیب  قیقحت  روطب  یلو  تسا  دوجوم  هدـنراگن  دزن  نآ  تیب  رازه  ود 
یلع میئامن . رـشتنم  پاچ و  هناگادـج  روطب  اـی  دـیزم  ناوید  نیا  دـعب  عبط  رد  هدـش و  ناـشیا  تاـیلزغ  هحون و  باـتک  يروآ  عمجب  قفوم 

هنس 1365 مارحلا  ۀجحیذ  لوا  هلیل  خیراتب  یقفشم - 
هحفص 578} }

یتایب هللا  بیبح  حیحصتب 
خیرات 2536/8/15 رد 

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 
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ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
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«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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